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INDLEDNING

Jul kender vi alle, juletraeet, bornenes glaede, julesalmen,

som slaegtled har sunget: »et barn er fedt iBetlehem«.

For sk mange blandt os aeldre bringer julen en forunder-

lig bled stemning med sig, staerke, lyse, milde, blede minder

fra en lykkelig, ubekymret barndom, og vi glaeder os ved

bornenes glaede, — s& er glaeden dog ikke dod endnu, —
ak, den har mere end engang vaeret naer ved at do i tunge

tankers traengsel i vort sind! —
I de folgende blade drager jeg juleminder frem, rundt

om fra, ogs& hedenske. Det skulde vaere et forsog p&, om
muligt, at oprede de mange slyngede tr&de, der i litteratur,

kirkelig overlevering, folketro knytter sig til julen. Thi som
kirke og kristendom her fortaeller sin historie med bestemte

datoer og &rstal, forer folketroen sin egen tale, og g&r vi

udenfor i den stille nat, bort fra juletraeet og de legende,

glade born, er det som egnen i merket er bleven levende,

der suser tog gennem luften, der hores lyden af prustende

heste, af ringlende bidsler. Det rasler i krogene, underlige

fantastiske skikkelser ses dunkelt, og hviskende roster

hores; det er som om en merkets verden har rejst sig fra

de dode, er g&et ud fra grave, hoje, fjelde for ogs& at

holde jul.

Men over det altsammen str&ler Betlehemstjaernen.

Som solen spejler sig i dugdr&berne, s& hver eneste lille

dugperle p& det fattigste str& skinner som den kosteligste

juvel, siledes str&ler julestjaernen ind i menneskehjaerter,
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og bitre, iunge mennesket&rer skinner i dens lys som dia-

manter, sk sorgen slukkes, h&bet bryder frem og minder

om det gamle bibelske ord : at sk med tarer, men at heste

med lovsang; thi stjaernen, som den nat taendtes, varslede

om, at det atter skulde blive dag blandt mennesker.

Men for helt at forstS alt, hvad der rummes i julefesten,

mk vi gore en omvej, og jeg mk bede dem, der vil felge

mig, om t&lmod, nkr vi begynder med ded og grav, jeg

h&ber, vi skal ende med livet.

Der er et forhold, som meder os alle, hvor forskellige

vi sk end er: mennesker aeldes og dor, det er k&r, som er

faelles for alle uden nogensomhelst undtagelse i tid og rum.

Og som deden kommer til alle med uafviselig magt til en

tid eller en anden, pk 6n made eller en anden, er det

naturligt, da vi mennesker her stSr over for en g&de, at

mange tanker har syslet med sporgsm&let: *nkr det sidste

suk er draget, hvad s&?« Vistnok grumme tidlig i slaegtens

liv har man spurgt: »hvad sker, nkr mennesket sover?«

og givet svaret: »sjaelen er pk vandring borte fra legemet,

men den vender atter tilbage; det sta> da i dens magt at

fortaelle, hvad den oplevede, og hvem den sk pk sin rejse-

faerd, — det vi kalder drommen, — den kan ogsk beholde

sin kundskab for sig selv; men nkr den sk vender tilbage,

kan legemet atter here, se og .faerdes.« Sk er deden for-

skellig fra sovnen derved, at sjaelen helt forlader legemet

uden mere at vende tilbage. Dog vedbliver den pii en

hemmelighedsfuld mkde at vsere knyttet til legemet, og

nar graven bygges, bor den dode i graven. Den dode er

som markens vilde fugle, har sit liv uden at arbejde eller

spise, men hans rige er under jorden, hvor der er morkt

og koldt. SSledes er der da to riger, de levendes, hvor

dag r&der og sol lyser, hvor graesset er gront og farverige

blomster gror, og de dodes, hvor natten er konge og morket

ruger. Nkr solen st&r op, v&gner mennesker til liv; men
nkr natten stor, stille, mork med stjaernernes tallese skare

drager frem fra est, gkr mennesket til hvile, men alle dede
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lever op, de rejser sig af deres grave, begynder deres tavse

faerd lydlost for levende, og fortsaetter p& deres vis det tid-

ligere jordiske liv under alle de forrige lidenskabers herre-

domme, hader, elsker, sorger, morer sig, danser, kyser en-

gang imellem levende, der uforsigtig ved nattetid vover sig

ud, eller forfolger og mishandler dem; thi der synes at

vaere uforsonligt fjendskab mellem disse to riger.

Men til enkelte &rstider, til saedtid, for&r eller efter&r,

kommer der uro blandt de dede. De r&der i jordens

morke indre, hvor deres boliger findes, og n&r bondens

plov skaerer furer i den frugtbare muld, og hans h&nd
stror saedekornet i furerne, sk venter han fra dybet sjaelenes

hjaelp, til at kornet kan spire og gro. Sol og regn og dug

gor deres gerning, n&r skuddet har nSet den klare dag,

men inden det sker, kommer grede og vaekst fra den morke
jord. N&r uroen da kommer blandt sjaelene, drager de

skarevis fra deres merke hjem ved nattetid til menneskers

boliger. Hvor de engang selv har levet, i deres slsegts

hjemstavn, blandt slaegthinge, venter de gaestfrihed og gaver,

som de er villige til at lenne med jordens rige frugtbarhed.

Man dsekker bord til dem og pynter for dem ved hjemmets

arne, men beder dem atter, naar de har f&et deres ret,

om at g&: dode og levende kan nu engang ikke bo under

samme tag.

Det er alm^nmenneskelige forestillinger, alm^nmenneske-

lige skikke, der traeder os her imede i den dodskultus, der

synes faelles for vor slaegt i syd og nord, i ost og vest,

hos de hojest- som hos de lavestst&ende folk.
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Vi er vant til, nSr vi ser ud over menneskenes vrim-

lende maengde, over de tallose folkeslag, der faerdes p&
jorden, som regel forst at laegge maerke til de mange for-

skelle, der moder ojet, hvergang man fra sit eget hjem ser

ud omkring sig i est og vest, i syd og nord; sjaeldnere

taenker man pS, at alle folkene er af £t blod, og at der

blandt alt det meget fremmede, som forvilder og skiller,

er visse traek, der allevegne moder, og som samler og for-

binder.

Deden venter os alle uden undtagelse, og det er s&

sandt som det visseste, nSr vi st&r ved en Sben grav og

sjmger: »her modes alle veje!« En grav f&r vi alle, hvor

det saa forresten bliver. Har samfundet ikke andet at give

en forkommen stakkel, en grav bliver der rM til. Men
hvad s&? Hvor er de dybe, skjulte veje, ad hvilke sjaelen

g&r?

Derover har alle slaegter grublet, og jeg beder jo s& om
laesernes t&lmod, n&r jeg forer dem gennem skyggernes

morke verden, jeg haber, at stjaernen, som lyste for Indiens

vismaend, skal ogs& vise os vej, s& vi nSr frem til det sted,

hvor den blev staende over krybben, den forste seng p-k

jorderige for den lille fattige dreng, der blev verdens frelser;

— men ogsS vor vej bliver lang.

Slaegterne har altsa grublet over doden og den dodes

k&r; barnlig, som naturfolk taenker og taler, har deres

tankegang vaeret. Legemet bliver tilbage, »sjaelen« har for-
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ladt det, men der er en mystisk forbindelse mellem sjael

og legeme ogsa efter deden. S& indretter man en bolig

for den dode i graven, men der er jo merkt under jorden,

i dodsriget; sjaelen bor dernede, ikke laengere, hvor solen

skinner og lyset rader, derfor bliver merket den dedes

dag/ og kun nar mennesker vcd nattens frembrud gar til

hvile, lukker dedningen sin dor op, soger til de gamle

kendte steder, heist nar merket er dybest, gar sa til sin

syssel, hvad den nu er.

I hovedsagen synes der i folkenes tro at vaere fjendskab

mellem levende og dede, soin mellem to stridige rigers

indbyggere, og dog er der en forbindelse. »Som jeg er,

skal du vordeU tilraber dedningen den levende, som ved,

at det er sandt, og sa soger at opfylde sin pligt mod den
bortgangne sjael, i hab om, at born og borneborn vil gore

ligesa mod ham. De dede traenger nu og da til de leven-

des gaver, mad, drikke, klaeder; de fryser, suiter, terster,

og det synes at vaere en skik, som folger vor slaegt, hvor

den sa end faerdes, at der bringes de dede gaver og ofre.

Til tider kommer de selv i deres gamle hjem og henter,

hvad den efterlevende slaegt under dem, til andre tider

bringer born, venner, slaegtninge gaverne af mad og drikke

og saetter dem pa de afdodes grave, sa tager sjaelene dem,

nar de ensker det, men gengaelder da ogsa med frugtbar-

lied og grede til tak for, hvad de modtog. Begge parter

stir sig bedst ved gensidig imedekommen.
Langt iinod ost bor Japanerne pa nogle store oer

ved Kinakysten. De har for skik, nar et menneske der,

at vaelge et navn til ham, der passer for de dedes rige.

Dette navn skriver familietemplets praest pa en smal striin-

mel granved og stiller det hen pa forfaedrenes alter. Det

forste gravminde er kun en pael af grantrae, men nar istedet-

for den saettes et stenmserke, ombyttes tillige granspanen

med en lille sort lakeret traetavle, hvorpa den afdodes navn

er skrevet med gyldne bogstaver.

Hvert ar d. 13de, 14de og 15de i den 7de maned fejres
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»Lygte-festen« eller Bonfesten. I de naermeste dage inden

afvaskes traetavlerne for de afdede og hylden, hvorp& de

er opstillede, med omhu. Et pisang- eller vejbredblad laegges

sammen med en hvid kleverart pS hylden som pynt. Er
et dedsfald for kort siden indtr&dt, soger man at skaffe

s&mange og s& smukke lygter som muligt, der da ophaen-

ges i stuen, hvor forfsedrenes navne er opstillede, eller i

haven. Man kan traeffe indtil 30—40 slige lygter, hvoraf

enkelte er udmaerket smukke.

Den 13de om aftenen taendes der sm& blus pS gaderne

foran hvert hus; det er for at sjaelene kan se at finde vejen

til deres gamle hjem og for at vise dem, at de er vel-

komne og ventes. Saedvanlig ser man vokslys fastgjorte

p& ror, som er stukne ned i jorden og som danner en al1£.

Man laver i de dage saerlig mad uden kod, thi sjaele

spiser ikke kod, og den hensaettes foran forfaedrenes hylde

og gives siden som almisse til tiggere. I templerne bedes

for de dode, og praester g&r fra hus til hus og tilbyder deres

tjeneste, om man onsker den, og lonnes med milde gaver,

som tilfalder templerne. Man horer allevegne, at der i en

syngende tone fremsiges bonner, der bliver sl&et pS gon-

goner, og der lyder smaeld og sprutten af fyrvaerkerisager,

mens der overalt hviler en festlig stemning over folket.

N&r s& hojtiden er tilende, og de dode er blevne be-

vaertede, larmer man sS staerkt, man aevner i hele huset,

for at ingen af sjaelene skal blive tilbage og forulempe de

levende. Natten d. 15de taendes igen blus for at lyse for

sjaelene p& deres hjemvej, og man pSskynderved mtdnats-

tide deres bortgang ved at braende grenene og lygterne,

der var brugt til pynt eller ved at kaste dem i floden

eller havet.

Sjaelene betragter man ikke som tSge eller skygger, der

kommer og svinder som elverpigerne under deres luftige

dans, men som skikkelser, der ejer virkelighedens massive

realitet trods det, at de er usynlige. Det kommer alleste-

der frem, ej blot hos de raeste naturfolk, men ogs& hos
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hojtst&ende folk som Kinesere og andre, der i det felgende

vil blive omtalte.

I Kina beseger hver familie forfaedrenes grave to gange

om Sret og saetter al slags mad med tilherende »spise-pinde«

ved foden af gravene, taender »rogelse-staenger« og stikker

dem ned rundt om. De besogende bukker og hilser og

braender viet papir, der skal forestille penge, som er nod-

vendige for sjaelene, n&r de skal kobe klaeder og fede i

den anden verden. Er papiret braendt, bukker og hilser

man igen, iinens hver af de tilstedevaerende siger: »idag

kommer vi, eders born og slaegtninge, at tilbede eder,

skaerm og forsvar os!« Imidlertid nyder sjaelene af de frem-

satte fodevarer, og n&r de er maette, g&r familien hjem,

efter at have odelagt den mad, sjaelene levnede.

Vi g&r nu s& langt, vi kan n& mod vest til det Stille-

havs kyster, og traeffer der et Indianerfolk, Zunjierne,
der i de senere &r har beskaeftiget amerikanske forskere en

del. Vel i det 17de hundred&r blev deres land besegt af

spanske katolske missionaerer, som omvendte folket til

kristendommen, byggede en stor domkirke, hvis faldefaer-

dige ruiner endnu for fS &r siden fandtes og mSske endnu

stir. Men det var sin sag med denne omvendelse. Indi-

anerne beholdt under de kristne, kirkelige former deres

gamle, uforandrede hedenskab, men bojede sig ikke desto-

mindre villigt under paternes krav, idet de s& p& de kirke-

lige skikke som »medicin«, d. e. tryllemidler, hvorved de

fik del i de staerke besvaergelser, de fremmede hvide maend

ejede. Arene gik, krige opstod, patrene blev fordrevne eller

flygtede, Zunjierne bor endnu p& de gamle steder, i deres

underlige huse, fejrer deres gamle fester, ogsS deres stam-

mes dodsfest i efter&ret, med lojerlige gamle stumper af

kristelige minder indblandede. Man kan her og der se

lys taendte, et lille, mishandlet, hartad ukendeligt billede

af St. Franciscus baeres omkring; man kan ogs& traeffe p4
rosenkranse og sm& metalkrucifixer. Der hamres p& den

gamle kirkeklokke, og man kan hore fremsagt i syngende tone
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10 H. F. FEILBERG

halv glemte og helt uforst&elige latinske remser fra den

katolske tid. Dette gaelder dog altsammen ikke nogen

kirkelig allesjaelesfest, som det kunde ligne, det er festen

for de kaere afdede, de, som for lange, lange tider siden

lukkede deres ojne. Ferst kalder man de dede sammen,
som forlod folket i aeldgamle dage; dem kalder man p&
ved hjaelp af, hvad de kender og har kaer, stammens trylle-

formler og sangene, som horer dertil, trommespil og raslen

af skralder. De senere dode, de gamle fra »messe-tiden«,

var jo fortrolige med alt, hvad der herte til messetjenesten,

og, for at man kan lokke dem frem og f& dem til at

komme, ikke som fremmede, men som kaere gaester, der

kendes ved de gainle steder og finder sig vel, hvor de

kommer, s& sorger man for, at de kan here kirkeklokken

og Spaniernes messesange. Man venter da, at de vil vaere

villigere til med mildt sind at modtage de ofre af fodevarer,

som stammen yder.

Mange tilsvarende skikke findes hele verden over med
oflergaver til de dode i hjemmet eller pS gravene, men
dem forbig&r jeg her for at g& tilbage i tiden. Det er ikke

blot nuomstunder, at man traeffer slig tankegang hos vilde

eller barbariske folkefaerd, tilsvarende skikke findes hos

oldtidens mest fremskredne folk.

Forst altsfi Ved a folket. Imod sydost ligger sjaelenes

rige, i den retning hegnes med matter en plads, og den,

som ofrer, vender sit ansigt der henimod. Ferst tilberedes

mad til dode, en blanding af ris og kod, sammen med
andre fodemidler. Derp& graves tre smS huller, som
daekkes med graes, en taendt brand laegges ved hullerne for

at fordrive de daemoner, der mulig indsniger sig sammen
med faedrenes sjaele. NSr det altsammen er sket, kalder

den, som ofrer, p& sjaelene og siger: »kommer nu, I faedre,

pk eders gamle, dybe stier, giver os en smuk ejendom,

rigdom, sundhed!« Mindes han de afdedes navne, nsevner

han dem, idet han haelder vand forst i det ostlige af hul-

lerne og siger: »N. N., tvset dig, liges^ dine folgesvende
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eller de, du felger!« Er navnene glemte, tager han den

ene trediedel af den sammenrerte mad hen i det ostligste

hul og siger: »offergave til faedrene, der faerdes paa jor-

den!« Dernaest atter en skefuld i det midterste hul: »offer-

gave til faedrene, der faerdes i luftenU Endelig: »offergave

til faedrene, som faerdes i himlenU og slutter s&: »glaeder

eder, I faedre, griber ivrig hver sin del!«

Jeg har blot her omtalt hovedtraekkene i det sjaelem&l-

tid, som vi endnu skal genfinde mange andre steder. Der

er ikke her tale om sjaelenes himmelske boliger, gaverne

sendes ikke op til dem gennem offerilden, men laegges i

jorden naer ved menneskers boliger. Sjaelene kommer og

venter, at de levende skal give dem fode og klaeder, og

saetter sig pS den plads, der er gjort rede til dem. Efter

nogle formler gives ogsS smS tojstykker eller h&r af den,

som ofrer, altsammen til klaeder. De dode nyder madens

varme og lader det kolde ligge. Men nSr de har modtaget

deres ret, onsker man ikke, at de uhyggelige gaester skal blive

blandt de levende, men man ryster fligene af sit toj, at

ingen af sjaelene skal blive haengende, man holder vejret og

siger: »g& nu bort, I faedre, pS eders dybe, gamle stier!

Om en m&ned kan I komme igen og spise eders offer !«

Hos de gamle Persere fejredes en dodsfest mellem

d. 10—20de Marts, og man p&kaldte sjaelene om aftenen,

morket er jo de dedes tid. Det hedder i folkets hellige

skrifter: »vi hylder de gode, inaegtige, velgorende forfaedre,

som stiger ned til bygderne og kommer der ti naetter i

traek og beder om hjaelp: hvem vil prise os? Hvem vil

hylde os? Hvem vil regne os for sine, og hvem velsigne

os? Hvem vil modtage os med en h&ndfuld kod og en

klaedning og hellig aerb0dighed?« Den, som opfylder dette

krav, f&r huset fyldt af gode gaver. Skikken har holdt

sig langt ned i middelalderen : mad stilledes i de afdodes

vaerelser eller p& husets tag, og man mente, at sjaelene

faerdedes i familien selv. Endelig rogede man med ene-

baer, hvad der vel var for at holde sig de dode fra livet.
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12 H. F. FE1LBERG

Dette fiir vaere nok. Jeg g&r nu til to oldtidsfolk, som
vi kristne saerlig st&r i gaeld til, Graekerne og Romerne.
Andeverdenen , hvor de dode bor, findes under jorden i

morket. Vil man tale med en af dem, banker man p&
jorden. S&ledes fortaelles om Altheia, at »vildt p& den

saedfrembringende jord, hun banked med h&nden, medens
til Hades hun skreg og den raedsomme Persefonia.« »Mun-

dus« er for Romerne faellesnavnet for grawerdenen i jor-

dens dyb, og hver gang en ny by anlagdes i riget, sorgede

man for at ordne en indgang til de dedes boliger, idet

man dannede en sk&lformig fordybning modsat himmelens

hvaelving oventil; nederst faestedes en sten, der gjaldt for

dodsrigets indgang, og hvorunder jord nedlagdes fra hjem-

met og forstegroden af markfrugter ligesS. Om denne

som centrum droges ved en plov med malmskaer en fure,

der afmaerkede byens omkreds. En hvid ko inderst og en

tyr yderst trak ploven, som loftedes ud af jorden hvert

sted, hvor en port skulde bygges.

Man kan forestille sig, at sjaelene er afhaengige af kimene

i jorden, v&gner med dem i jordens dyb og sover atter

ind med dem. I for&rstiden, forst i Marts, traenger sjaelene

sig skarevis frem og op mod lyset under Anthesteriefesten

i Athen. For at vaerge sig mod de frygtede gaester strog

man beg p& dorstolperne og tyggede blade af hvidtjorn.

PS festens sidste dag satte man p& gravene krukker med
jordfrugter og fro, i hjemmene bevaertedes sjaelene. Men
da man naturligvis ikke syntes om, at de dede til daglig-

brug boede sammen med de levende, sagde man tilsidst:

»bort med Eder, I dode, nu er Anthesterierne forbi!« De
havde {kei deres ret og kunde gk ad deres »merke, dybe

stier« til et andet &r.

I Rom var der olTentlige dodsfester i efter&ret, da »stod

gravriget Sbent«, d. 24de August, 5te Oktober, 8de Novem-
ber. » Manes «, sjaelene, de gode, rene, lyse, fri for men-

neskelivets smuds og skyld, faerdes stilfaerdigt, tavse, stumme,

skarevis ud og ind. Som jorden gaemmer saeden, gaemmer
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MALTID FOR DE D0DE 13

den sjaelene; ligesom den udsender saeden med hosttidens

tunge aks og skyder de gronne spirer op af sit merke
sked, falder sjaelenes udgang og opgang sammen med efter-

sommerens host og den nye saedtid. En allesjaelesfest

fejredes i ugen for d. 21de Februar ved gravene, Feralia-

festen. Sjaelene nojes med lidt, et sk&r med blomster,

nogle f& saltkorn, lidt vin med bredstuinper i, et par son-

derplukkede violer ssettes p& vejen til dem. P& gravene

lagde man kranse, stillede tamper p& dem og stsenkede

dem med vellugtende vande, med maelk, olie, honning, og

man forsomte ikke at bede for de fattige sjaele. Under en

krig, da byen blev belejret, glemte man under angrebets

og forsvarets uro de saedvanlige sjaelegaver, men da mylrede

de dode i store skarer ind p& byens gader og i husene og

bragte, som rimeligt var, dod og sot med sig i folge. De
fik deres ret, sS ophorte spogelserne at faerdes, pesten

standsede, de dede vendte atter tilbage til den merke jord.

Foruden de rene og lyse sjaele er der andre, som med
eller uden egen skyld var p& uregelmaessig m&de komne
ind i dedsriget. Sligt kunde ske ved forsommelser under

jordefaerden ; mennesker kan jo reve sig selv livet eller

blive myrdede af andre. S&danne blev hvilelose, raedsomme

at se, s& synet af dem endog kunde gore mennesker af-

sindige. OgsS dem m^tte der tages hensyn til, hvad der

skete ved Lemuraliafesten i Rom d. 9de, lite og 13de Maj.

De modtages i hjemmet: husfaderen rejser sig af sin seng

ved midnatstide i nattens stilhed, gor med sin h&nd et

skaermende tegn, tor sine haender, tager sorte bonner i

munden og g&r pS bare fodder gennem huset, idet ban

kaster bonnerne uden at se om bag ved sig og siger til de

usynlige gaester: »dette giver jeg Eder og kober s&ledes mig

og mine!* Sjaelene antages s& at maette sig af bonnerne,

og n&r det er sket, tager husfaderen atter vand og tor

haenderne, sl&r derefter p& et metalbaekken og siger ni

gange: >nu, I faedrene sjaele, g&rEders vej!« Sa er der atter
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14 H. F. FEILBERG

fred for de fremmede gaester inden dore, thi klirrende larm

kyser dem, og de adlyder det udtalte ords magt.

Foruden de offentlige deds- eller gravfester var der

naturligvis private, nSr slaegten samledes og holdt m&ltid

ved deres dodes grave.

Maerkes m& nu her, at den graeske og romerske oldtid

ikke kendte fselles gravsteder for de dode, n&r m&ske und-

tages for slaver, fattige og forbrydere. Hver slaegt havde

sit gravsted, det var ukraenkeligt. For at adsprede den

dede byggede man bolig for ham ved de store offentlige

veje, — der er jo den dag idag i Pompeji en hel gravgade, —
s& kunde han se det urolige menneskeliv passere forbi sig,

nu og da frydes ved at hore, at vennerne huskede ham,
n&r de under forbifarten tilr&bte ham deres hilsen med
tilfojelse: »jorden tynge dig ikke!« De fundne gravskrifter

aflaegger mangfoldige vidnesbyrd herom. Den dode boede

i sin grav.

HEDENSKAB OG KRISTENDOM

S& kom i »tidens fylde« evangeliet fra Palaestina over

Graekenland til Rom, b&ret p& apostlenes lseber, og lidt

efter lidt bosatte et kristent folk sig indenfor det hedenske

samfunds rammer i Rom og andre byer, store og sm&, i

Italien. AltsS, kristenfolket satte som fremmede og udlsen-

dinge bo indenfor en staerk stats omr&de og m&tte prove

pS at finde en livsform, der i nogen m&de kunde t&les

af det tidligere samfund. P^ den ene side et dybt brud med
hedenskabets tro og livsanskuelse, p& den anden side det

tilvante daglige livs former, som alle, kristne s&velsom

hedninger, levede under. Hvorvidt kunde de kristne gS,

nSr de levede blandt hedninger? Sporgsm&let er jo kommet
grumme tidligt op. Ofre til de hedenske guder eller boje

knae for dem, var umuligt; de kristnes naegtelse kostede jo

deres dyreste blod, men der var meget andet, hvor der
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kunde vaekkes tvivlsm&l om graensen for det tilladelige.

Jeg ser ikke rettere, end at kristenfolket eller dets bisper

og praester, trods uvillien mod alt, der havde den ringeste

berering med hedenskabet, lidt efter lidt er komne ind p&

den tankegang at tage i kirkens tjeneste folkets tilvante

aerefrygt for tider og steder og beholde mere eller mindre

af den gamle ramme, men fylde den med nyt indhold.

Hvor det nu gaelder noget s& almen menneskeligt som
at mindes de dede, smykke deres grave med kranse og

lys, fejre deres dodsdage, synes der jo ingen vaesentlige

indvendinger at kunne gores. iEndringer i vedtagne skikke

overfor de dode er en s&re vanskelig ting; overfor levende

kan man forhandle, tinge, sige nej, om det skal vsere, men
overfor den dede bliver let enhver, ogs& den ubetydeligste,

sendring i ceremoniellet udlagt som forsommelse. S&ledes

er det jo den dag idag blandt os. Tilmed er ikke alle

frisindede og oplyste msend og kvinder: der var uoplyste

og enfoldige, frygtsomme og aengstelige, som der skulde

tages hensyn til, som ikke m&tte stodes eller forarges, og

sS taenker jeg mig, at besogene ved gravene er blevne

fortsatte som for: det blev mindefester forde afdode, guds-

tjeneste ved martyrernes grave. De kristne optog den je-

diske skik at give stovet tilbage til jorden, hvorfra det

var taget, de fik i forfolgelsens dage faelles gravpladser i

de underjordiske stenbrud, som kaldes katakomberne. Man
segte sit sidste hvilested naer martyrernes grave eller ved

kirken, hvor man havde hort evangeliets ord, og lidt efter

lidt samledes de dede i en faellesbolig med de mange hvile-

steder (domitorier), hvor de sov til opstandelsens morgen-

rode brod frem.

Langt ned gennem Srhundrederne havde hedenskabet

magt. Augustin (f 430) fortaeller i sine »Bekendelser«, at

endnu i hans tid var omtrent hele den romerske adel

hedensk. De gamle skikke sad fast i folkets tanker. Man
holdt ganske vist praediken og altergang ved martyrernes

grave, men uvilk&rlig forbandt det menige, uoplyste folk
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16 H. F. FEILBERG

hermed gamle forestillinger. Agaperne, de kristnes faelles-

m&ltider, tr&dte istedetfor den hedenske dedsfest, Paren-

talia, med dens gravgaver for de afdedes sjaele, og lejlig-

heden brugtes til svir og svaerm. Hvor vanskeligt det har

vaeret her at gribe ind, kan man f. eks. se af en bestem-

melse fra kirkemedet i Hippo (393), hvor der udtrykkelig

siges: »folket m& hindres i at deltage i s&danne m&ltider,

s&vidt muligt.* Atter og atter forbodes det at ofre gaver

til afdede, det m& jo naturligvis have vaeret p& deres grave,

thi forestillingen levede dengang, som den jo lever her og

der endnu, at de dedes sjaele faerdes der, hvor deres stov

hviler. Ja, det forbodes endog fra kirkellg side at taende

lys om dagen ved gravene, for ej at volde de hellige sjaele

uro. Da Augustins moder, som hun var vant til fra Afrika,

vilde i Italien baere grod, brod og vin ud pS kirkeg&rden

til minde om de afdode, blev hun efter biskoppens befa-

ling hindret deri af portvaegteren. Til trods for kristen-

troens laere, at legemet er stev og skal vende tilbage til

stovet, vedblev de kristne i iEgypten i lange tider at lade

de dode balsamere.

Lidt efter lidt kom man s& bort fra den ligefremme

kamp mod de gamle vedtaegter og slog ind p& en anden

vej: optage dem blandt kirkens skikke, men s&ledes at

man gav dem kristendommens trosindhold. Festen for

»PetersStol« (22de Februar) henlagdes til de dage, da den

gamle hedenske dodsfest holdtes, og dog blev det s^ sent

som kr 567 ved bispemodet i Tours nodvendigt at forbyde,

at der sattes mad p& de dedes grave. Endelig blev det

bestemt udtalt (kr 601) af Gregor den Store til den hellige

Augustin, Englands apostel, at man ej skulde odelaegge de

hedenske templer, men omdanne dem til kristne kirker;

hedningerne bor beholde deres saedvanlige gilder, men de

skal aendres til kirke- og martyrfester, for at folkets h&rde

hjaerter kan fores opad ikke i spring men jaevnt og trin-

vis. Ikke laenge efter indrettedes det hedenske tempel,

Pantheon, der var skaenket pave Bonifacius IV (608— 15)
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HEDENSKAB OG KRISTENDOM 17

af den estromerske kejser Fokas, til kristen gudstjeneste,

for at, hvor for daemoner, men ikke guder tilbades, de hel-

liges minde kunde holdes i aere.

I Frankrig fejredes p& Karl den Stores tid en Alle-

helgensfest, som p&bedes 835 af Ludvig den Fromme p&
Gregor den Fjerdes opfordring. Dagen var hvert &rs lste

November. Alcuin havde vaeret saerlig virksom for denne

hojtid, som forst blev almindelig i frankiske kirker, senere

fulgtes eksemplet i England og Tyskland. Laesestykkerne,

der bruges i den romerske kirke, er de samme, som findes

i vor salmebog til Allehelgensdagen mellem 21de og 22de

sondag efter Trinitatis, Johannes Abenb. VII, 2—12: den

tallese skare af alle jordens folk og tungem&l , der st&r

hvidkkedt og istemmer lovsangen ved Guds trone, og

Matth. V, 1—12: Herrens syvfoldige prisen salig.

Men foruden denne fest, hvis laesestykker vi jo har be-

holdt, fejres i pavekirken ogs& Allesjaelesdag d. 2den No-

vember. Man havde alt i Augustins tid i Nordafrika en

&rlig dedsfest, som kun m& have haft stedlig betydning,

men dog er et vidnesbyrd mere om, hvor almindeligt og

staerkt tanken om forholdet til de dode har vaeret oppe i

raenneskers sind. Forst langt ned i tiden, om ved &r

1000, er Allesjaelesfesten kommen i brug, den stammer
ogs& fra Frankrig, og en from legende forta;ller om dens

oprindelse.

En kristen pilgrim drog hjem fra det hellige land, men
blev undervejs overfalden af storm og uvejr og nodtes til

sammen med skibsmandskabel at soge tilflugt p& en lille

ved Siciliens kyst hos en eneboer. Denne modtog dem
overm&de gaestfrit, hjalp dem pk alle m&der, og da de

nedtes p& grund af det urolige hav til et l«ngere ophold

p& stedet, kom pilegrimmen til at fortaelle om sin rejse, alt

hvad han havde oplevet og set i Jerusalem, og at han nu
var p& hjemfaerd til Frankrig.

»Kender du,« sagde eneboeren, »klosteret i Cluny og

Abbed Odilo daer?«
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18 H. F. FEILBERO

»Skulde jeg ikke kende ham?« svarede pilegrimmen,

»vi ervenner fra barndomstiden. Men hvorfor spdrger du?«

»Jo, jeg bor her i nserheden af en vulkan, hvor men-

neskesjaele pines, og jeg har gang efter anden hort djaevlene

klage over, at de hindredes i deres arbejde med sjaelenes

pinsel ved fromme menneskers gaver og forbonner, og

ganske i saerdeleshed var de fortrydelige p& munkene i

Cluny klosteret og deres abbed, der uafladelig fratog dem
store skarer af sjaele, som de mente, med rette horte dem
til. Og derfor beder jeg dig indstaendig,« fojede eneboeren

til, »at du, sSsnart du kommer hjem, vil rejse til abbed

Odilo og anmode ham og hans munke om endnu flittigere

at bede og frembaere messeofferet for sjaelene, der pines.

«

Dette lod pilegrimmen sig ikke sige to gange, men s&-

snart han igen satte foden p& Frankrigs grund, drog han

straks til Cluny og meddelte abbeden, hvad han havde er-

faret. Denne blev staerkt grebet af fortaellingen, samlede

straks sine munke om sig til nidslagning og bon, og s&

vedtoges, at i Cluny og alle dotreklostre d. 2den November
skulde fejres med »salmer, almisser, men isaer med messe-

offer« til minde om de hensovede, troende, dode fra ver-

dens begyndelse af.

Men den dag skal holdes fest p& folgende m&de: de-

chanten skal i forening med broderen, der r&der over

kekkenet, uddele almisser af brod og vin til liver fattig,

der moder, som skik er pk langfredag. Dagen forud skal

der ringes med kirkeklokkerne og aftentjeneste holdes for

de afdode. Om morgenen skal der efter fromessen atter

ringes og messe holdes for de dode. Messen om morgenen
skal vsere hojtidelig, alle kirkeklokkerne skal lyde, der hol-

des messe for alle de afdode troendes sjaelefred.

Lidt efter lidt efterlignedes det givne exempel andre

steder, festen blev almindelig i kristne lande. Laesestyk-

kerne, som den romerske kirke bruger, er 1. Korinth. XV.
51—57, de staerke ord om dod og opstandelse, der ender:

Gud vaere lovet, som giver os sejr ved Vorherre Jesus
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Kristus, og Johannes Ev. VI. 52—59 »hvo, som aeder mit

kod og drikker mit blod, har et evigt liv, og jeg skal op-

rejse ham pS den yderste dag.« Tilmed synges den salme,

der vel er middelalderens maegtigste hymne:
Dies irae, dies ilia,

hvorigennem dommens raedsel lyder.

Vredesdagen, raedselskilden,

den skal lutre alt i ilden,

spaed David og Sybillen.

Hvilken gru vil da sig melde,

n&r vor dommer i sin vaelde,

strenge kendelser skal faelde.

Maegtigt domsbasunen gjalder,

alle frem af grav den kalder,

sUevner dem til drottens haller.

Dod og verden intet maegter,

n£r de genopstandne slaegter

traeder frem for Zions vaegter.

Herrens regnskabsbog er fremme,
og med den skal domme stemme,
ingen gaeldspost g&r ad glemme.

Thi ved denne tingdags mode
findes intet skjul for brode,

men for alting m& man bode.

Hvad skal da jeg arme svare?

hvem skal mine sager klare,

n&r selv retfaerds ven star fare?

Dommens fyrste i din vaelde!

lad din nades fylde gaelde,

godheds vaeld, mild dom du faelde!

Mindes det, o frelser fromme,
jeg var &rsag til dit komme,
spar mig da i dine domme!
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Mig med traengsel du forloste,

blod for mig pa korset oste,

lad mig da til dig fortroste!

Du, den ene rette dommer,
slet du mine skyldesummer,
forend regnskabsdagen kommer!

Blege kind af skam ma glode,

hjaertet sukke i sin brode,

Herre, skan! — lad mig ej bode!

Mild du synderinden horte,

roveren dit hjserte rorte,

ogsa mig til hab du forte.

Mine bonner er sa svage,

nadigt dog mod dem du tage,

frels min sjael fra helveds plage!

Stil mig ved din hojre side,

lad blandt dine far mig skride

ej til bukkebjorden glide!

Nar de domte dybt nedstodes,

og i flammehavet odes,

lad mig med de fromme modes!

Se, jeg bdjer knae og stonner,

bjaertet er som udbraendt tonder;

end min kval for mine bonner!

Stride strommer tarekilden,

nar al verden ud af ilden

gar at hore Herrens domme.

I reformationstiden kom Allesjselesfesten af brug i Nor-

den, hver rest af den synes glenit blandt os. Et forsog er

i senere tider gjort af Hernhuterne pa at fejre den som
en fest blandt gravene paskemorgen.

Nar jeg nu faester ojet pa det her fremstillede , er det

jo muligt, at kirkelige forhold i tiden liar begunstiget disse

Digitized byGoogle



HEDENSKAB OG KRISTENDOM 21

festers opstSen og lettet deres almindelige brug, men hvilke

s& end de har vaeret, kan jeg ikke va?rge mig mod den

tanke, at kirken har vedkendt sig folkenes aeldgamle sjaele-

kultus, forestillingerne om forholdet mellem levende og

dode, og taget dem i sin tjeneste, fort dem ind under kir-

kens hoje hvaelvinger, s& hvad der Srhundreder igennem
var gjort i skjul med ond samvittighed : smykke gravene,

taende lys p& dem, saette mad ud til de dode, daekke bord for

dem i hjemmet, kunde herefter gores i ly af kirken, i

naervaerelse af praesten, under klang af kirkeklokker og

orgeltoner. Det folgende vil give exempler nok herpS.

Nu kan det vistnok ikke i det enkelte eftervises, at

netop i begyndelsen af November har den antik-romerske

dodsfest vaeret fejret, jeg tor dog naevne som en af datoerne

d. 8de November. Hojtiden passer jo i de europaeiske lande

med Srstiden. De faldende blade, naturen, som dor, alt

varsler om dod og forkraenkelighed, men kornet, der spirer

pk markerne, taler om livets sejr gennem vintertidens

morke og kulde.

Her erjo nu ganske vist to festdage, og der er hundred&r

imellem deres oprindelse og deres fastsaettelse som kirke-

hojtider, men vaesentlig er de dodsfester. P& Allehelgens-

dag mindes de, som er g&ede ind til Guds salige fred, nSr

den sidste t&re er graedt, og den sidste strid stridt. P& Alle-

sjselesdag mindes de fattige sjaele, der med salighedens Mb
for ojne lider i skaersildens luer. De fortabte sjaele ved jeg i

denne sammenhaeng intet om, de faerdes hvile- og fredlose,

mange med den »vilde jaeger«« og slige vaetter i storm og

uvejr til dommedag. Andre er vel indelukkede der, hvor

raedselen r&der, men alt hSb er ude.

Et ojeblik standser jeg for at gore kortelig rede for,

hvad skaersilden betyder. Den romerske kirke laerer, at

til »bod«, som syndige mennesker mS boje sig under, horer

forst ahjaertets bedrovelse«, dernaest »mundens bekendelse«,

og nSr et menneske med sorg har bekendt sin synd og

sagt: » fader, jeg har syndet mod himlen og mod dig og
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er ikke vaerd at naevnes dit barn!« mk angerens alvor vise

sig i, at han med fromme gerninger gor fyldest for, hvad

han forbrod. Udenfor Kristi kirke er ingen frelse mulig,

men indenfor kirkens omnide eftergives syndere deres

skyld af gud; hvad ondt derimod, der haer i verden er op-

st&et som syndens folger, m& enhver fuldt ud til sidste

hvid og skilling afbetale som al anden gaeld ved et over-

skud af gode gerninger. Dor et menneske, inden den

gaeld er klaret, m& det manglende betales hinsides graven

ved lidelser i renselsesildens flammer, og n&r daer den sid-

ste rest af syndens gaeld er sonet, drager sjaelen ren og

frigjort ind i guds paradis. I henhold til ordet i 1. Korin-

therbrev III. 13, »hvordan enhvers arbejde er, skal ilden

prove. Hvis ens arbejde, som han har bygget op,

holder sig, skal han f& Ion; hvis ens arbejde opbraendes,

skal han g& glip af den, men selv skal han frelses, dog

s&ledes som igennem ild« , taenker Romerkirken sig tiden

mellem et menneskes dod og hans indgang til Guds fred

som en lutring gennem ild. Munke, nonner og helgener,

der har levet et fromt liv, g&r lige ind- i paradis, de har

overskydende fortjeneste, som i reglen kan henlaegges til

den endelose kapital, som Kristus ved sit liv, sin lidelse

og dod har erhvervet, og som kirken i pavens person r&der

over. Af denne kirkens &ndelige formue kan s& oses, og

denned kan menneskers syndegaeld i skaersilden betales.

Desuden danner alle troende her og hisset herrens mysti-

ske legeme, de er et noje forbundet samfund, hvor lidelse

haer kan lindres ved deres bonner, som har overskredet

skellet, og hvor smaerten hisset kan afkortes eller helt

bringes til ophor ved messeofre, almisser, alleh&nde fri-

villige gode gerninger, som gores til bedste for de stakkels

sjaele i skaersilden.

I de dodes rige er der flere boliger: 1. helvede, pine-

stedet; 2. de afdode, troende faedres bolig (limbus patrum);

den st&r efter Herrens nedfart til de dodes rige torn; 3. de
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udobte borns bolig (limbus infantum); 4. skaersildens rige

og endelig 5. paradis, hvor Gud og de hjemgangne salige bor.

Nu kommer legender og folketro, optager haer og daer

stykker af kirkens laerdomme og vaever dem ind som islset

i deres brogede fortaellinger. En, som viser, hvorledes le-

vende kan hjaelpe dede, folger.

BARNET FRA BRISTOL

M&tte han, som skabte himmel og jord i syv dage, vel-

signe alle os, som haer er samlede, b&de gamle og unge,

store og sm&, som lytter til mine ord. Den bedste fortael-

ling, der nogensinde fortaltes, er lidet vaerd, om der ingen

er, som lytter. Jeg beder derfor alle Eder, som her er

tilstede, at holde op med Eders samtale og lytte til min rest.

I England boede der i gamle dage en rig prokurator i

byen Bristol. Han havde en stor formue, ejede byer, borge,

kvaeg og skove, men han brugte sin klogskab til at fl&

fattigfolk og vandrede ikke for Guds ansigt.

Denne rige mand var b&de handelsmand og &gerkarl.

Han havde en eneste son, et smukt barn, som han knyt-

tede store forh&bninger til, og for hans skyld opdyngede

han gods og guld, udpinte sine naboer nser og fjsern; thi

det var hans onske, at u&v han selv dode, skulde hans

son blive rigere og maegtigere end nogen anden i det

hele land.

Da drengen var tolv &r gammel, sendte hans fader ham
i skole til munkene, og barnet blev klogt, laerte meget,

deriblandt at hade uret. Hans fader kom s& i tanker om,

at hans arving m&tte kunne forsvare sin plads, n&r han
engang blev myndig og flk r&dighed over alt godset; han

lod da drengen hente og sagde: »son, jeg har taenkt pS,

at du skal laere s&meget af landets lov og ret, at du kan

hindre dine naboer i at gore dig uret, n&r du bliver din

egen herre.«

Men barnet svarede stille: » fader, der er mange, som
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lever lykkeligt her i verden uden at kende loven, jeg stoler

p&, at det skal g& mig ligesa\ Jeg vil ikke laere en viden-

skab, hvorved jeg kan lide sjaeleskade og udsaette mig for

Guds vrede og vil ikke indlade mig pk noget, der kan

bringe mit kristenliv i fare. Men jeg vil vaere kobmand,
i den stand kan jeg aerlig tjene mit udkomme og fore et

kristeligt levned. Der bor, s&vidt jeg v£d, en aerlig og

from handelsmand her i Bristol, lad mig komme syv kr i

laere hos ham og bo under hans tag.«

Da hans fader horte dette, red han over til Bristol og

gjorde akkord med kobmanden, at han skulde tage hans

son i laere i syv kr. Det skete; den unge mand var hoflig

og aerlig og yandt ved sit milde, trofaste vaesen sin hus-

bondes og alle andres kaerlighed.

Prokuratoren fortsatte imidlertid sin ugudelige faerd,

drev kger med sine penge, rovede praesternes tiende, stjal

den fattige mands sidste skilling, altsammen med det mSl

for oje, at hans son, nkr han selv dode, kunde ved sin

magt og rigdom blive uden lige i landet.

Men alt (kr ende. Agerkarlen blev gammel og syg og

maerkede, at hans liv drog mod sin slutning. Han sendte

da bud til sine naboer, nogle af de ansete maend i byen,

og bad dem ordne sagerne efler hans dod. Men alle vidste

de, at alt hvad han ejede var uretfaerdigt gods, og sk sagde

de ham, at de af frygt for Guds vrede ikke kunde have

med den sag at gore.

Den syge Sgerkarl beklagede sig bittert, men da han

folte, at doden kom naermere og naermere, sendte han bud
efter sin son, der opholdt sig syv mil derfra i den retskafne

kobmands hus, fortalte ham, hvorledes stillingen var, og

bad ham, der skulde arve alt hans gods, at overtage sagen.

Han sagde:

»Alt dette, son, har jeg samlet til dig, du er min eneste

arving, venner kan ingen stole p&, derfor m& du vaere min
hjaelper.«

Men sonnen vendte sit ansigt bort og tav. Den deende
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mand, som s& det, tog atter til orde: »jeg kraever del af

dig, s&sandt du dnsker min velsignelse, inden jeg lukker

mine 6jne.«

Hans son udbrod da: » fader, du laegger en tung byrde

p& mine skuldre, men din befaling kan jeg ikke wore

ulydig imod; men s& forlanger jeg igen af dig, at du den

fjortende dag efter din dod skal mode haer, at jeg kan se,

om du er frelst eller fortabt, og et endnu, at hverken du

eller nogen, der er med dig, m& volde mig fortraed.«

»S6n, det er et ord!« sagde faderen.

»Ondt var det,« taenkte sonnen, »om nogen menneske-

sjael for gods eller grund, jeg ejer, skulde fortabes.«

Praesten kom, skriflede den rige Sgerkarl, der IS p& sin

dodsseng, gav ham det allerhelligste sakramente og bad

Gud vaere ham n&dig, og da hans time kom, dode den

rige mand.
Hans fromme son sorgede s& for hans jordefaerd, gav rige

gaver til unge og gamle; han oste guld ud til praesterne,

og stor var sorgen og mange klagesangene over den rige

£gerkarl. Sonnen, der nu var voksen, solgte sin faders

kvaeg, huse og jordegods, og for de indkomne penge tog

han i sin tjcneste hundrede praester, som skulde for hans

faders sjaelefred laese tredive gange treti messer. Han gav

bort af sin rige faders guld til alle sider, og da de fjorten

dage nogetnaer var til ende, var der knap en fattigere mand
i hele landet end han.

Da dagen s& kom, at han skulde modes med sin fader,

gik han ind i den stue. hvor hans fader var dod og blev

daer naesten til middag, og mens han knaelede hensunken

i bon, kom der p& engang et lynglimt og et vaeldigt tor-

denskrald, han udbrod: »i Guds navn!« og bad Gud om
hjaelp.

Han s& pludselig sin faders sjael, som aftalen var, flam-

mende som glodende ildsluer; en djaevel forte den i en

hvidglodende laenke.

»Hvem du sk end er, jeg besvaerger dig, tal!«
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Sjaelen svarede: »jeg er din fader, du ser, hvor tunge

mine kSr er.«

»Det skaerer mig i hjaertet,« svarede sonnen, »at se din

bitre nod.«

»Som du haer ser mig,« sagde hans fader, »er jeg, fordi

jeg flk mit gods ved svig og void. Bliver det ikke alt

givet tilbage, m& jeg i Srhundreder g& som nu. Let byr-

den for mig! S&laenge den ligger over mig, pines min sjael.«

»Det skal jeg, fader, s&sandt Gud hjaelper mig. Lov

mig at modes med mig haer igen om fjorten dage; jeg vil

gore hvad jeg form&r for at redde din sjael fra pinen.«

Sjaelen lovede det og forsvandt under et nyt torden-

skrald. Sonnen opsogte naeste dag sin forrige husbonde i

Bristol. »Du v6d, at jeg mangen en dag har tjent dig

aerligt, hjaelp mig nu for Guds barmhjaertigheds skyld.

Min fader er dod, jeg behover en lille sum penge, til jeg

har fundet en kober til den sidste del af min arvelod.«

Den gode kobmand bebrejdede ham, at han solgte sin

faedrenearv, men tilfojede dog: »er du virkelig i forlegen-

hed, s& vil jeg l&ne dig hundrede mark, de skal st& ukraevede

hos dig i syv Sr.<

Den unge mand vedgik, at han segte en kober til

godset, og at hans forvalter havde ansl&et vaerdien til

100 pund, kobmanden svarede da: »s& skal du f& 300 i

lodigt guld,« og da ynglingen hermed var vel tilfreds, hentede

han guldet, som den unge mand med hjaertelig glaede og

tak til sin husbond modtog.

Derefter lod han overalt udr&be, pS alle torve, ved alle

kirker, at hvem der havde lidt tab ved hans fader, mand
eller kvinde, skulde mode hos ham, de skulde da f& deres

tilgodehavende til sidste hvid og skilling. SSledes gjorde

han, og da de naeste fjorten dage var g&ede, havde han af

alle pengene ikke en red ore tilbage.

Atter gjorde han sig rede til at mode sin faders sjael

og knaelede i bon, til timen slog. Denne gang kom sjaelen
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ulaenket, og luerne, der sidst havde vaeret hans klaedebon,

var borte, alt var sort.

»Nu, fader,* sagde den unge, »sig mig, hvordan det

g&r dig.«

>Det g&r bedre, og det er din skyId, son ! Velsignet den

dag
t
du fodtes inden mine dore! Dog er iidelsen, jeg pines

i, stor, og den m& s& vedblive, til tiden er omme.«
t Fader, « sagde sonnen, »hvad er det, som nu tynger

dig Mrdest?«

»Det er tiende og offer, son, som jeg naegtede at betale.

Det er skyld i, at jeg trods dine mange og fromme almisser

endnu pines ilde. Los mig fra mit lofte, lad mig g&, jeg

kan ikke hjaelpes.«

»Endnu 6ngang vil jeg prove, fader, hvad jeg kan gore.

Lov mig at komme endnu 6ngang, n&r fjorten dage er

g&ede, jeg vil forsoge, om jeg ikke skulde kunne skaffe

dig bedre kSr.«

Sk gik han atter til sin kaerlige husbonde, kobmanden
i Bristol, og sagde: *jeg behover igen en lille sum penge

for at gore en sidste handelU Men idet han talede s&ledes,

brast han i gr&d.

Kobmanden svarede: »du er en t&be og har sagtens

mistet pengene ved kort og taerningespil. Du har naeppe

mere tilbage at saelge af, jeg er bange for, at du er en

svirebroder.«

Men ynglingen lovede, at han for livstid vilde blive

kobmandens trsel, om han m&tte f&, hvad han begaerede.

Denne spurgte s§l mildere: »hvad behover du?«

»Fyrretyve mark er nok.€

Kobmanden, som holdt inderlig meget af den unge,

gik ind i sit sovekammer, hentede pengene, rakte ham
dem og sagde: »du forlangte fyrretyve mark, her er fyrre-

tyve pund, dem giver jeg dig, — og s& velsigne dig Gud!«

Let om hjerte gik den unge mand bort, drog som pile-

grim til alle kirker Qaern og naer, hvor hans fader skyldte

tiende og offer, betalte helt ud, s&laenge han havde en
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skilling tilbage, og da han sulten og pengelos omsider

vendte hjem, modte han pS vejen en gamniel mand, som
sagde: »din fader skyldte mig en tonde korn; betal mig,

jeg beder dig!«

Ynglingen ydmygede sig, bojede sit ene knae til jorden

for ham og sagde, at guld ejede han ikke. DerpS tog han

sin kjortel af, haengte den om den gamle niands skuldre

og sagde: »dette er alt, hvad jeg ejer,« hvorpS han fort-

satte sin gang, kun ifort skjorte og bukser, til han naede

sit hjem, hvor han ventede sin faders sjael i besog. Laenge

1& han p& knae og bad, p& engang led en vidunderlig dejlig

sang, og da den horte op, s& han et nogent barn, om
hvilket himmeriges str&leglans lyste og ledet af en af Vor-

herres engle.

»S6n,« sagde skikkelsen, »velsignet vaere du og al din

slaegt!«

» Fader, jeg fryder mig ved at se dig; nu h&ber jeg, du
er salig.«

».Teg g&r nu ind til Gud, han, den almaegtige, lonne

dig og give dig lykke. Los mig fra mit lofle og lad

mig gaic

Ynglingen loste sin fader fra det givne lofte, og bort

gik han til himmeriges glaede.

Da prisede den unge mand Gud og den Hellige Jomfru,

gik i sin fattige dragt tilbage til Bristol, de fine klaeder var

jo bortgivne for kornet, og da hans gode husbonde s& ham,
spurgte han, hvordan det dog var g&et til, at han var sS

ilde stedt.

Han svarede: »jeg kommer for at vsere din trael, s&-

laenge jeg lever.

«

Men kobmanden vilde ikke hore ham tale p& den mSde
og sagde: »sig mig nu for alvor, son, hvad der har gjort

dine k&r s'k fattige.

«

»Herre,« svarede den unge, »alt, hvad jeg ejede, er solgt

for at bringe min fader i himmerige; thi han havde i sit
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gerrige og ugudelige levned vakt folks uvillie i den grad,

at ingen vilde ordne arven.«

Dernaest fortalte han alt, hvad han i de sidste uger

havde oplevet, hvorledes hans fader havde skiftet udseende

og omsider var g&et ind til Guds glaede, »og,« sluttede han,

>nu er al min sorg tilende.«

»S6n,« sagde den fromnie kobmand, »velsignet vaere

dit navn, at du kunde gore dig selv fattig for at frelse din

faders sjael. Alle skal aere dig, hvor du kommer. En aerlig

og trofastven er du, hvis ligejeg sjaelden s&: f& var de son-

ner, der vilde frelse deres fader som du. Nu gor jeg dig

et forslag: del forretningen med mig her i Bristol, s& du

kober og saelger for mig, som var det mig selv. Og 6t

endnu, jeg har ingen sonner, men du skal vaere mit barn

og efler min dod arve alt, hvad jeg ejer.«

Og kobmanden gav ham en rig mands datter tilaegte,

og, som han havde lovet, efterlod til ham ved sin dod alt

sit jordegods, alt sit kvaeg og alt sit eje, s& han blev rigere,

end han nogensinde for havde vaeret, og den sum, han

havde givet tilbage til den hellige kirke og de fattige, flk

han tifold igen.

Denne fortaelling viser jo tydeligt, hvorledes den levende

ved sin opofrelse er istand til, efler middelalderens tanke-

gang, at hjaelpe den dode. Jeg g&r s& over til det enkelte

af skikkene, der samler sig i katolske lande ora disse fest-

dage. Det meste er for vor tankegang overm&de fremmed,

men der er alligevel noget gribende i grundtanken: doden

er ikke en evig skilsmisse, de dode blandt vore kaere har

vi ikke mistet, men den dode er g&et forud ad den vej,

som alle vi andre folger, er tr&dt over skellet mellem her

og hisset. Vi s£r frem efler ham, han ser tilbage efler

os, og s& modes vi nu og da, som f. eks. p& Allesjaelesdag,

vi horer ^t samfund til og ser mildt til hverandre.
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ALLEHELGENS- OG ALLESJiELESDAG

FOLKETRO, KIRKELIG FESTSKIK; DE LEVENDE

Iblandt os i de nordiske lande synes disse to festdage

helt at vaere glemte, kun i England mindes »Allhallowe'en€

og vi m& soge i Mellem- og Sydtyskland, i Italien, Frank-

rig og Belgien for at se, hvorledes festen fejres, og fra disse

lande tager jeg min skildring.

Aftenen d. 31te Oktober ved solnedgang begynder klokke-

ringen, »sjaelene ringes ud«. Haer og daer samles egnens

befolkning ved klokket&rnet, hver vil have fat i rebet og

vaere med til at ringe, dog idetmindste et par slag, for

deres kaere afdode. S&snart ringningen begynder, horer

alt arbejde op, alle begiver sig hjem, og lidt efter er egnen

mennesketom. Om det s& er dyrene, hentes de hjem;

ingen bliver under &ben himmel, alle samles i hjemmet og

beder bonnen for de dode. Det eneste, der hores naer og

fjaern, er klokkernes alvorlige rost, nu og da afbrudt af et

vindstod eller regnens raslen mod tag og vinduer. Men i

hjemmet, hvor ilden blusser p& arnen, samles familien om
det tarvelige m&ltid ud p& aftenen, hvedebrod og maelk

med torrede frugter, i Italien aerter og bonner, der fra old-

tiden saettes i forbindelse med de dode, i Frankrig hirse-

grod med den underlige tilfojelse, at s&mange spiste korn,

s&mange sjaele frelste fra skaersilden. Andre steder spises

kold mad for at bringe de dode i skaersilden lise. S& om-
tales de dode, der horer slaegten til, og der drikkes p&
deres velg&ende, og man bliver hjemme for at modtage

dem som kaere gaester. Der bages mange forskellige slags

kager, i England »sjaelemessekager«, iTyskland og Belgien

»sjaelebrod« , af de forskelligste former og med mange
navne. Italienerne laver dukker og stads af sukker, alle

med hentydninger til dagen; sjaele i skaersilden, benrade,

dodningeben og hoveder. Isaer i Mexico er man g&et vidt

i realisme; der saelges sm& dukker, der forestiller lig, som
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man kan laegge i miniaturkister , og man kan i sukker-

butikker se de maerkeligste grupper fremstillede, Hgtog,

benrade som gadesaelgere , musikanter, dansere; benrade

med store parykker og som lysker hinanden, altsammen

af sukker og papir og til aere for dagen.

Er m&ltidet til ende, ordnes alt til at modtage gaesterne.

Hos Esterne varmes badstuen til de dode. Der taendes

lys, tit viede vokslys, der kan braende hele natten. Haer

og daer saetter man dem i vinduerne til gaden, at der kan

vaere lyst, n&r processionerne af de dode kommer, s4 kan
de bedre se at flnde vej som i Japan. Bornene taender

sm& vokslys, som de stiller p& bordet til sjaelene, og man
beder knaelende ved dem. Enkelte steder tsendes lys for

hver afdod, og man er da nojeregnende med, at der saettes

flere end de dodes tal, jeg taenker for at undg& fejltagelser.

Ilden holdes blussende p& arnen, thi de dode fryser, natten

er mork og kold, jorden er kold, og nogle af dem kom-
mer fra bjaergenes isdaekkede dale; ja selv ved St. Hans-

dagstide soger de dode, nSr de levendes larm og tummel
er endt, til Mlenes glodende emmer, for at varme sig,

doden er kold. Stror man aske p& en baenk ved ovnen,

ser man naeste morgen spor deri af de dode, som har

siddet og varmet sig. Af og til staenkes vievand i ilden, eller

der kastes viede palmer i den. P& arnen saetter man
taendte lamper, men tit haelder man Allesjaelesnat ikke olie

i dem, men hellere taelle eller fedt, at de sjaele, som kom-
mer fra skaersilden, kan stryge deres brands&r dermed og

s&ledes & nogen lindring. Trefoden flyttes bort fra ilden,

man taenker sig, at sjaelene kunde saette sig p& den, var

den varm, voldte man dem jo i ubetaenksomhed smaerte,

og de kan have lidelser nok foruden, de soger altid til

arnen. Ligeledes sorger man for, at ildgaffelen bliver stillet

hen med spidserne nedad, vendte man dem opad, kunde

der ske skade.

PS bordet saetter man glas med vand og sorger for, at

alle vandspandene i kokkenet er fyldte, og man stiller for
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en sikkerheds skyld et par spande foran indgangsdoren,

at de dode, som er torstige, kan drikke. De dode m&
have senge at ligge i, og derfor opreder man med saerlig

omhu i Alpedalene i Norditalien gaestesenge til sjaelene,

eller ogsS bornene m& st& tidlig op, for at give plads til

de dode. Endelig undg&r man larm af enhver art, hoj-

rostet tale; de dode traenger til hvile og sovn i hjemmet,

de m& ikke forstyrres eller vsekkes. Man passer derfor

p& ikke at klirre med lsenken p& arnestedet. Efter sol-

nedgang m& man vogte sig for at feje, man kunde let

komme til at feje sjaelene ud. Ser man vinden blaese

stovet ind i huset henimod den tid, er det sikkert sjaele,

der kommer, man saetter da sin kost tilside og rorer den

ikke mere.

I alt dette er der jo for os noget forunderlig fremmed,

s&ledes pS alle sider at vaere omringet af hedenfarne slaeg-

ters sjaele, tavse og stille vidner til alt, hvad vort liv rum-

mer af lidelse eller glaede. De faerdes om os i vindens

susen, bladenes raslen; n&r aftenens sagte luftning bevaeger

dem, er det sjaelenes stille hvisken. Det er deres spor,

n&r soens spejlblanke overflade fures af en krusning, de

lever sammen i ve og vel med deres sene efterkommere.

SS sommer det sig igen for de levende at gore deres til,

at de dode f&r deres ret. Tanken derom griber staerkt

ind i folkets liv i katolske lande. Om lordagen samler

man alle brodkrummerne fra hele ugen og ryster dem ud

i arnens ild, de tjener da om sondagen til at maette de

fattige sjaele. Hvad der spildes p& spisebordet, n&r hus-

moderen oser suppen op, eller sporene fra bornenes tal-

lerkener til fadet, horer sjaelene til. NSr hustruen aelter

dejen, forsommer hun ikke at kaste en h&ndfuld mel

bag sig, et stykke dej i den gloende ovn. Bager hun

kager, haelder hun lidt af fedtet i ilden og lader vel ogs&

den forste kage folge efter. Om det sk er de fattige og strengt

arbejdende skovarbejdere, laegger de et af deres h&rde

brods torre skorper hen p& en traestub, altsammen til de
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fattige sjaele. Man forlanger frisk sm&brod hver sondag

i hjemmene, det maa g&rdkonen serge for; men hun pas-

ser pk, at der kan blive lidt dej tilovers til almissebred,

der bortgives til forbirejsende fremmede og fattige.

I Italien hensaettes et m&ltid mad ved den afdodes lig-

kiste, for at sjaelen kan styrke sig til den lange rejse i det

morke, fremmede land. Tankegangen er allesteder den
samme, det er offergaver, og den fattige, som modtager,

har den stiltiende forpligtelse til at bede for sjaelene i pine.

Lensmanden pk slottet Hohenkrahen i Schwaben er lov-

bunden til, sk ofle der bages, at give hver tigger, der

kommer forbi, et brod i den for lang tid siden hjemgangne
borgherres navn. Noget tilsvarende fortaelles om en afdod

adelsmand i Nordtyskland.

Alt dette, hele den taalmodige, kaerlige omhu for de

dode, s6s klarere end nogensinde ellers ved Allesjaelesfesten.

Omtalt er, hvor man hygger for de ventede gaester i hjem-

met, der st&r endnu tilbage at gore aftenens festm&ltid

rede til dem; bordet skal daekkes til de kaerkomme og

dog frygtede gaester. Det sker med omhu; en pyntelig

bvid dug laegges paa i en opvarmet stue, snart tidligere

pk aftenen, snart sk sent som under midnatsmessen. Taendte

lys stilles rundt om pk bordet, en kniv henlaegges ved

bredet, den mk ikke stikkes fast i det, og retterne frem-

saettes. forskellige i forskellige lande. Det faelles turde

vaere, at de er tarvelige og usammensatte : kod og salt,

sodmaelk eller tykmaelk, suppe, vin, aeblemost, simpelt

bagvaerk som pandekager og desuden saeregne sm& hvede-

brod, der naevnes forskelligt, men som alle saettes i for-

hold til sjaelene. I nogle egne lader man levningerne fra

familiens aftensm&ltid blive st^ende med tsendte lys rundt

om natten igennem, andre steder henlaegges mad pk arnen,

og der staenkes med maelk til sjaelene. I Tyrol hensaettes

gaverne til dem foran huset. Hvordan det saa end gores,

meningen er at anrette et dodsm^ltid for sjaelene; de skal

have det sk rigeligt og hyggeligt, som de efterlevende kan
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skaffe dem det. Har jeg forst&et det ret, hensaettes i Syd-

italien til de dodes tjeneste tre sk&le med k&l, hvor fami-

lien er nogenlunde velst&ende, de fattigere nojes med 6n.

For at adgangen til huset kan blive s& let for gaesterne

som muligt, lukker man vinduer og dore p& klem og

vogter sig for at smaekke med dem, dels for ej at mis-

handle sjaele, der m&tte vaere i naerheden, dels for ingen

at forulempe ved unodig larm.

Men n&r de dode ventes, forlader alle stuen, de levende

g&r iseng eller besoger midnatsmessen og overlader pladsen

til sjaelene, der velsigner bordet til tak for deres slaegt-

ninges bonner og gaver.

Inden jeg slutter, medtager jeg en skildring fra Mexico

med ejendommelig realistiske traek: Allesjaelesdag om mor-

genen er der stor travlhed p& torvepladsen i byerne, ba-

gerne fylder deres boder med smSkager, der forestiller

lig, det samme gor konditore, kun at de dodes skikkelser

hos dem er lavet af sukker. S&snart husmodrene har

gjort deres valg og kobt ind, skynder de sig hjem, fejer

og pynter den forreste stue og saetter derefter et bord,

daekket med en ren, hvid dug op imod den vaeg, hvor

familiens helgenbilleder findes. P& bordet stilles et lys

for hvert af familiens afdode medlemmer, og man laegger

kage- eller sukkerligene i sm& ligkister gjorte af pap,

fyldte med mos og daekkede af broget papir. Ved siden

af alt dette laegges maden til de dode, en flaske hvid vin

horer nedvendig ogs& til. Der opdaekkes med bred, ost,

ristede aks, stuvede graeskar , kogte bananer og retter, staerkt

krydrede med peber, desuden aebler, nodder og oranger.

Endelig en aeske cigaretter; meddeleren tilfojer ondskabs-

fuldt: men »ingen taendstikker.«

N&r alt er pyntelig ordnet, vises bordet til folk, der

kommer i besog. Henimod morkningen taendes lysene

og familien samles, alle beder fromt en rosenkrans for

sjaelenes hvile. Man sorger for at hundene den aflen fSr

mundkurv pS, at de ikke skal rive i sjaelene, og dorene
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til det vaerelse, hvori dedsmaaltidet er fremsat, lader man
st& &bne. Messer laeses for alle de dode og p& festens

sidste dag samles familien med naboer og venner og spi-

ser i fsellesskab den frem^atte mad.

DE D0DES SANGERE OG KIRKETJENESTEN

Det er Allehelgens aften. Alle samles pa kirkegaarden

n&r eftermiddagstjenesten i et fattigt landsogn p& kysterne af

Bretagneerforbi. Foran huset, hvori de opsamlede dodninge-

ben fra nykastede grave henlaegges, stiller praester og san-

gerne sig og begynder s& »dodssangen«. Fiskerne og bon-

derne falder ind med deres barske roster, og ensformigt og

tungsindigt lyder deres tunge ord ud over egnen, mens
brsendingens bulder ved kysten klinger sammen med
menneskestemmerne.

Kom, kristne venner, s£r de dode bene,

her s£r I broder, soster, fa'r og mo'r,

her eders nabo, her de gamle venner,

her er alt, hvad de ejer nu pa jord.

Her kan I se dem, knuste ved at smuldre,

af mangen er kun stovet her igen,

og deres adel, rigdom, deres skonhed,

ak, alt har dodens magter vejret hen.

Og mellem rig og fattig, svend og herre,

er ingen forskel, alle lige blev:

kun stov, kun muldne ben er her tilbage,

I gruer for os, om ej medynk hid jer drev.

Men nor engang, de dode til os taler,

og msegtig lyder deres stumme ord,

de praediker for os, sa vil vi lytte

og soge vel at mindes deres ord.
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Hor hvad de laerer, laeg jer det pa sinde,

imens Gud la'r jer leve her p& jord,

thi klart de siger, ogsa de har levet,

og I skal do som de, nar mindst I tror.

Ja, ogsa vi har levet, spist og drukket,

har haft som I den gronne jord til hjem,

men se nu her, hvad ormene har levnet

af os, som la i gravens morke gem.

»Jeg var saa staerk og smuk«, — »jeg var af adeh,

»og jeg var rig«, — »jeg var en anset niand< —

.

»Jeg mistet har min rigdom*, — »jeg min visdom*,

»jeg kraft og skonhed*, — >jeg min adelstand.*

Vor nogne sjael, og sa hvad godt vi gjorde,

vi kan vor Gud, vor dommer vise kun; —
forsag da verden, afsky lastens veje,

og sjaelen skjul i dydens klaedebon!

Og, om I sporger efter vore sjaele, —
fra himlen fjaernt, i sksersilden de bo,

i luer braender de for at betale,

den skyld, hvori de star til himlens Gud.

I flammer er de, haese de sig raber,

at I skal bede for dem en og hver,

at de maa fries fra det morke fsengsel, —
o skynd jer, skynd jer, tov dog ikke mer!

Til Eder vil vi rabe, sloegt og venner, —
nar her I over kirkegarden ga,

da bed til Gud, at han vil fri den dode
af skaersild ud, — ak der vi dvaele ma.

En kaerlig gave, messe eller faste,

en altergang, en stille bon til gud,

det kan os lindre, korte af vor vande,

ja, rive os af afgrundsflammen ud.

I gode praester, I som os har ledet,

imens vi var paa jord,- mod frelsens dor,

ak, taenk dog end med kaerlig medynk paa os,

skaenk os de goder, som vi ejed for!
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Nar op I gar til alteret ved messen,

og Herren selv til Eder stiger ned,

da nor vor raben her fra flammedybet
og hjselp ved ofret os at finde fred.

Og nar da sa engang vor synd er sonet,

sa ville vi til Gud for Eder ga;

bed I for os! — vi vil for Eder bede, —
pa den vis kan vi alle frelse fa.

Som ilden her pa jord af vandet slukkes,

sa slukkes ogsa skaersildsflammen ud
ved messeofret, som pa altret bringes,

ak bed i Jesu navn for os til Gud.

Nar solens straler bryder ud af skyen,

da bader hele verden sig i lys,

som klare stjserner skal og vi os svinge,

nar ud vi fries fra vor raedsels gys.

Farvel da, I som end pa jorden dvaeler,

farvel du fader, moder, slsegtning, ven.

for sidste gang vi vort farvel jer bringer, —
farvel! — pa dommens dag vi s£s igen.

O, Herre Jesus, send de stakkels sjaele

dog nu fra flammerne til paradis,

at der de kan med helgener og engle,

til evig tid dig synge lov og pris!

Efter denne sang og processionen pa kirkegarden be-

giver folk sig hjem og nyder til deres maltid arets ferste

kastanier, den forste frugtvin, gar dernaest alle stille til

kapellet, hvor klokken ringer uden ophold lige til midnat.

Daer bedes tre timer i trsek for de dode. Kun lampen

ved helgenbilledet er taendt, og der hersker dyb skumring,

naeslen morke i den gamle kirke. En kvinde, hojt oppe

i arene, fremsiger med rystende, ensformig stemme, ende-

lese, underlige bonner, og man horer de forsamledes sagte

svar. Udenfor rusker stormen i skiferstykkerne, hvormed
bygningen er t^ekket, og frembringer en klaprende larm,
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dertil kommer braendingens dybe brusen, bulderet af ste-

nene, der rulles ved belgeslaget, tusinde ubeskrivelige lyde,

gennem hvilke der klinger som dybe sukke, jamrende,

klagende roster af omkomne skibbrudne, hvis sjaele hvile-

lose faerdes derude p& klipperne og beder om troende

menneskers forbon.

Bevaegede ved de tunge minder g&r alle ud p& aftenen

hjem, fulgte af kirkeklokkens uophorlige ringen, der min-

der om ligfaerd, og derhjemme taler de om de afdede

slaegtninge, de, der omkom p& havet, og hvis lig aldrig

fandtes, og de, som stille venter under den gronklaedte tue

p& kirkeg&rden opstandelsens morgen.

S& g&r mennesker i seng, men den nats alvor er endnu

ikke ophert. N&r kirketjenesten er forbi, gor de »dedes

sangerec sig rede, drager ud langs vejene og soger derfra

ind over landet, rundt om, til de ensomste g&rde. Alle-

steder standser de og vsekker de sovende med deres alvor-

lige roster og deres tunge sang:

I gode mennesker, forfaerdes ikke,

n^r over eders taerskel vi g&r ind,

men Jesus selv til Eder hid os sendte,

at vaekke Jer, om alt I slumred ind.

Vi kommer nu i Dagens sidste lime,

til Eder sendt af Jesus selv, Guds son,

for Eder af den forste sovn at vaekke,

at I m& for de dode holde bon.

I ligger her i mag i Eders senge,

de dodes sjaele finder ingen ro;

I straekker Jer p& Eders blode leje,

i angst og raedsel m^ de dode bo.

Vort sorte taeppe, fire nogne Qsele,

og under hovedet en smule stra,

de fern fod jord, som kistelaget tynger, —
det er hvad vi af jordens goder fa.
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Hvem v£d, maaskc er Eders fa'r og moder
i skaersildsflammens lue hed og rod,

maske ma Eders soster eller broder

nu bo i afgrundsdybets helvedglod.

De er daer, de p& deres ansigt ligge,

foroven og forneden raser ild,

ja, rundtomkring det flamraer og det gloder, —
de r^ber, om I for dem bede vil.

»Det var dog ret, at de, vi selv har fostret,

ved deres bonner skulde os befri,

men vore born vil ikke bede for os,

ak, kaere fraender, venner, b£d da I!

Ja, fraender, venner, bed for os om nade,

thi vore born ej kommer os ihu,

af vore born vi ikkun utak hoster,

ak, fraender, venner, bed da for os nu!«

Ak, skynd Jer, spring dog ud af eders senge,

sret kun den ndgne fod p& gulvet ud,

hvis sygdom ej jer magteslose binder,

hvad heller I har faet vandrebud.

Og na\r de »dodes sangere« vender hjem efter den

lange vandring i den merke nat og traette og forkomne

soger hvile, taler de om, at de har vaeret ifolge med sjae-

lene, som ledsagede dem i store skarer. De maerkede deres

kolde a\ndedraet og horte det visne lev rasle under deres

fodtrin.

Andre steder i Frankrig Andes tilsvarende skikke. Na\r

kirkeklokken begyndte sjaeleringningen, samledesma\ grupper

af unge folk sig, deres ferere havde klokker i ha\nden, og

sa\ ringede de udenfor sovekamrene, bankede pa\ dorene

og sang hvert sted:

»v^gner nu alle, som sove,

rejs Eder, Herren at love,

beder Gud englene sende,

at fattige sjaele i glaede

ma alle tilhobe fa saede!«
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Undertiden delte sangerne sig i to hold, s&ledes, at det

ene besergede ringningen af kirkeklokken, det andet drog

rundt og sang for dorene. Og hvor de kom, vaktes de

sovende, folk stod op, laeste et »de profundis« for de dode

og gav sangerne en gave i de dodes navnog til Use for dem.

Man mk selv have provet i en silde nattetime pi en

afsides liggende gfird i Bretagne at blive pludselig vaekket

ved slige sorgmodige klagesange for at forstS, hvor dybt

et tungsind, hvor vild en sorg der lyder gennem dodssan-

gen. I den tidlige morgenstund samles folket i kirken til

fromesse. Fra Bayern fortaelles, at der i kirkens midte er

henstillet en ligb&re, tilhyllet med sorte taepper, omringet af

rode lys, som skik erved jordefaerd. En sk&l medvievander
henstillet ved den. Almindeligt er det, at alle, som har

slaegtninge jordede pk kirkeg&rden, den morgen indfinder

sig, pynter deres grave, som bedst de former, og saetter en

krukke fyldt med vievand pk dem. Holdes gudstjenesten,

mens det endnu er merkt, taendes lys i kirke og pS grave, og

ingensinde hele krei rundt er kirken sk pragtfuldt oplyst

som den morgen. Mange steder oplaeser praesten mod en

ringe godtgorelse under gudstjenesten de dodes navne, og

alle som er fedte i sognet, men ved gifterm&l eller ad

andre veje er komne bort, plejer at samles i kirken, hvor

de blev dobte, for daer kr efter kv at bede for de dode.

Efter messen og bonnen for de dode ofredes der sk

»sjaelefletninger«, et slags langagtige hvedebrod, flettede

som en kvindes h&rfletninger, foruden mel og korn, som
enten kirkebetjentene beholdt, eller ogs& solgtes gaverne til

fordel for de fattige. Alt blev gerne dyrt betalt, man antog,

at en saerlig velsignelse fulgte.

DE D0DE; SK^ERSILD OG PINE.

Vi har nu fulgt de levende pk deres faerd Allesjaeles

nat, sk mk der tales om de dode. »Menerder noget andet
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at sige om dem, end at de hviler i deres grave, nye slaeg-

ter kommer, og de dode glemmes?« Et trae har h&b,

nSr det er afhugget, kan det igen skyde frem. Om end
dets rod bliver gammel i jorden, og dets stub dor i stovet,

s& gronnes det dog igen afvandets duft og skyder grene som
en frisk plante. Men dor en mand, er hans kraft forbi,

og opgiver et menneske &nden, hvor er han da? Den
stumme natur om os har kraft til fornyelse, men falder

manden, bliver han liggende, graven er et fastere gemme
end det staerkeste fangebur, mennesker byggede.

Ja, noget lignende sagde praesten i S. Marcuola, men
han fik andet at vide.

Han var en brav praest og en god mand, men €n fejl

havde han rigtignok, han troede ingen genfaerd p&. En dag

praedikede han i sin kirke, og hans ord faldt bl. a. s&ledes:

»Ikaere kristne venner! dajegimorges gik herind i kirken,

kom en kone her af menigheden lobende hen til mig og

udbrod forfaerdet: »hvad skal jeg gore, vor fa'r? Inat, da

jeg 14 i min seng, kom de dode og trak sengetaeppet fra

mig«. Jeg svarede: »min kaere datter, hvad du siger er

umuligt, thihvordedode ligger, bliver de liggende.c

og han forklarede for alle de tilstedevaerende, at den tale,

at de dede kunde komme igen og lade sig hore og se af

levende, var lutter logn og bedrag. Om aftenen gik prae-

sten iseng som saedvanlig, derom er intet at fortaelle, men
ved midnatstide, blev der ringet staerkt p& dorklokken.

Tjenestepigen stod op, gik ud pS svalen og s&, at hele

gaden var fuld af mennesker. »Hvem er der?« sagde hun,

og hele forsamlingeu r&bte og spurgte, om praesten ved

S. Marcuola ikke var hjemme. Jo vel var han, men han
var g&et i seng. Ja, men han skulde straks komme ud
til dem. Da praesten horte, hvad der var paa faerde, vilde

han ikke st& op. De ringede igen p& klokken og sagde

til pigen, at hun skulde kalde paa sin husbonde, men han
svarede som for, at han ikke rorte sig af stedet. Men
hvad skete? I et nu sprang alle dore op p& vid gab, og
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hele flokken lob op ad trapperne og ind i praestens sove-

kammer og forlangte, at han straks skulde stS op og

komme med. Der var ikke noget at gore, han m&tte af-

sted, ned p& gaden, ud af byen, og da de var komne et

stykke bort, omringede de ham p& alle sider og begyndte

at puffe og sl& ham, idet de sagde: *s& husker du vel nok
os dode herefter, at vi ikke behover at blive liggende,

hvor vi ligger!« — og s& lige med £t var de alle borte,

og den stakkels mand listede sig merbanket hjem, og talte

aldrig siden om, at de dede var magteslose, sligt er det

bedst at tie stille med.

Nej, de dode lever deres eget liv og folger noje med,

hvad der foreg&r hos de levende.

Men der er grupper blandt de dede, som der er

staender blandt levende. De sjaele, der er salige hos Gud,

har det altfor godt i hjemmet deroppe, til at de skulde

have lyst til at besege den morke og kolde jord, hvor der

er s&megen synd og sorg. Og for de fortabte sjaele i helvede

nytter det lidet, om de vilde prove paa, at bryde deres

faengsel, l&sene er for staerke, portene for faste, de m&
blive, hvor de er. Men anderledes forholder det sig med
sjaelene i skaersilden, mennesker, der har levet deres tid

ud, og er dede en naturlig ded uden at have fyldestgjort

det krav, som den retfaerdige Gud ejede til dem, de mS
gennem sksersildens luer skaffe fyldestgorelse for gaelden,

og de kan f& en lille hviletid nu og da af Guds n&de.

Endelig er der mennesker, som er dede for deres egen h&nd,

selvmorderne ; s&danne, der ere omkomne ved ulykkelige

haendelser uden egen skyld, myrdede, nedstyrtede, druk-

nede og andre, og tilsidst de, der er omkomne ved Guds

straffedomme ved jordskaelv, lynnedslag; dem har ingen

haft bud efter i sjaelenes verden, til dem er der ingen plads,

de m& faerdes hjemlese, til deres tid er omme, eller til

den dag, der holdes dom over levende og dode.

Her meder vi nu et ejendommeligt forhold: kirke-

laeren samler de dede i skaersilden, indtil de f&r lov at
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gk ind i paradis, men folketroen gSr ad de »aeldgamle,

merke stier« sine egne veje, optager uden videre kirkelaeren,

men forbeholder sig i ly af den og staerkt p&virket af

den, at sende sine dode — ikke ind i luerne, — men ud
i naturen, der omgiver os alle, for at de deer under mange-

h&nde forklaedninger, under savn og lidelse kan bie p&
udlosningens stund. Udebte born fserdes i fugleham med
klagende skrig som barnegr&d og venter sSledes p& ver-

dens ende, da Johannes doberen skal give dem den d&b,

de mistede i levende live, og de alle, salige, skal flyve ind

i himmeriges glsede. Andre dode lever i museham, som
myrer, fluer, sommerfugle, ja, de kan som store hvide

lillier findes p& markerne, men forsvinder, naar man vil

plukke dem.

Men blandt alle skikkelserne , hvori sjaelene gor bod,

har folketroen med forkaerlighed vendt sig mod de store,

grimme, klodsede dyr, tudserne. De afskys og mishandles

af alle, men har et bonligt blik i deres blanke ojne, der

synes at anr&be mennesker om barmhjaertighed.

I Mikaelskirken i Schwaz i Tyrol er der et undergorende

billede af den lidende frelser. Folket har stor tro til dette

kruciflks, og selv i den h&rdeste vinter kan man til langt

ud p& aftenen daer traeffe bedende mennesker. I lang tid

s& man visse dage om ugen, isaer aftenerne for &rets store

fester, en grim, tyk tudse, der krob op til alteret, hvor

den rejste sig p& bagbenene, loftede forpoterne og lagde

dem sammen som til bdn. Nu har man i lang tid ikke

s£t den, men folket ved godt, at den var en af de fattige

sjaele, der bad om udlosning.

Ofte hsenger det sSledes sammen, at et menneske, som
i levende live har lovet at ville foretage sig en valfart,

men har glemt eller forsomt sit lofte, nodes til efter sin

dod i tudseham at gore sin forsommelse god. Det tager

tit mange Sr og voider stor besvaer, inden det lykkes, n&r

ikke en heldig omstaendighed bringer hjaelp.

En fragtmand korte engang fra Innsbruck til Seefeld
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og s§k p& vejen en stor, grim tudse, der langsomt og be-

svaerligt vraltede afsted p& den stovede vej. Bag vognen

var et braet befaestet, hvor en mand kunde st&, og daer

lykkedes det dyret at komme op og saette sig til ro. Man-

den gad ikke se p& det stygge dyr og pirrede det ned med
piskeskaftet, men tudsen krob igen op, og s&ledes gik det

Here gange, indtil han lod dyret i ro, og det kerte med s&

langt som til det hjorne, hvor vejen g&r af til kirken i

Seefeld. P& en gang var tudsen borte, og i dens sted stod

en dejlig jomfru i skinnende hvide klaeder for fragtmanden.

Hun takkede ham og sagde, at hun i levende live havde

lovet en valfart til Herrens hellige blod' i Seefelts kirke,

men ikke f&et sit lofte fuldfort, og som straf m&tte hun
faerdes i tudseham, til det skete. Nu var hun der og

skulde ikke lide laengere. Med det samme forsvandt hun.

Derfor advares born mod at gore de stakkels, grimme
tudser fortraed, »i dem er der fattige sjaele«, isaer gaelder

dette, n&r man traeffer dem paa kirkeg&rde eller meder
dem Allesjaelesdag.

En tudse sad med rode, tungsindige ojne i et hul ved

arnen. Det var oppe p& fjaeldet i saeteren. Den rorte sig

ikke, gjorde ingen fortraed, sad blot og stirrede hen for

sig; selv om der kunde falde noget ned p& den, flyttede

den sig ikke. N&r folkene kom p& saeteren om for&ret, var

ogs^ den p& sin plads. I k^dhed tog en dag karlen en

ildskovl, glodede den, stak den ind under tudsen, der bra-

sede p& den som i en stegepande og kylede den ud i

elven. Men da han kom tilbage, sad tudsen igen p& sin

plads, s& raeddedes han og rorte den aldrig siden. Kort

efter dode han under forfaerdelige smaerter.

Ogsa kan man endnu f& held til at se sjaelene som
sm&lys, der vandrer om p& kirkeg&rden Allesjaelesnat; de,

hvis stilling er h&befuld, skinner med et gronligt lys, de

store syndere som blodrode Hammer. Mellem gravene

i Allesjaelesugen hores jamren under jord, og derhjemme i
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stuerne knirken eller raslen ; det er sjaelenes klage eller den

m&de, hvorp& de melder deres naervaerelse.

Er der s& end sjaele, der lider i skaersilden, mange,

mange lider andre steder og helt andre smaerter end den

svidende ilds pine. I Schwaben er det almindelig tro, at

hvor mennesker her i verden har levet og syndet, m& de

ogs& efter deres dod lide for, Iivad de forbrod. Man kan

i sit hjem here dybe suk uden at blive klar over, hvorfra

de kommer, det er sjaeles klage. Langs med landeveje i

Bretagne er der haekker af tornblad. Det traf sig, at en

mand fra kobstaden kom i beseg, og mens den fremmede
fulgtes med sin vaert, slog han tankelost med stokken i

haekken. Da greb bonden ham h&rdt i armen, idet han
udbrod: »lad den leg fare! taenk p& de tusinder af sjaele,

som haer lider deres skaersildspine, og forstyr dem ikke!«

— G&r man gennem en tornblad plantning, m& man altid,

inden man begynder sin gang, gore nogen stoj, hoste f. eks.,

at sjaelene kan flytte sig. Ligeledes bor man altid sige,

n&r man skal til at hoste korn, forend man begynder:

»er her dode tilstede, fred med deres sjaele !« Man forbyder

born at skaere grene af haekker, at kaste sten ind i buske,

og man vogter sig for at traede i de visne blade p& vej-

kanten, der kunde bo sjaele blandt dem.

Sjaelen kan udst& sin lidelsestid i en stendynge, og m&
vente i den, til dyngen bliver s& hoj, at man derfra kan

se klokket&rnet paa den Hellige Jomfrus kapel; derfor

kaster hver vandringsmand, der g&r forbi, medlidende en

sten pS graven, s& kortes ventetiden for den, som bier og

lider. Eller den kan sidde i et halvt udg&et trae, der st&r

langt borte fra menneskelige boliger ude pS den ode, sorle

hede. Sjaelene kan bo i huller, hvor bonderne sl4r gaerde-

stavrer i, og de pines, n&r en stavr sl&s fast; i vejens

spor, ad hvilke den tunge fragtvogn kommer korende;

lytter man, kan man here deres sagte klagen, n&r hjulene

skurer mod vejens grus. De har plads i knuderne p&
bortkastede halmb^nd; man m& derfor altid lose knuden,
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inden man kaster et sadant pa ilden. Sjaelene kan vaere

laenkede til fejekoste, til halmknipper, de kan bo pa mod-
dinger, under husets dortrin, foran eller bagved ddren

eller porten. Vil man sk&ne sjaelene, m& man aldrig trade

hardt pi dortrinnet eller klove braende p& det, eller kaste

vand ud over det, ikke smaekke med dore eller porte, det

voider dem smserte. Hviner en haengsel, er det en sjaels

smaerteskrig ; smores den, horer lidelsen op. Somme sjaele

f&r enden af kedelskeden, stangen eller laenken, hvori

gryden haenges over ilden, anvist til bolig, man er derfor

nojeregnende med at faeste den hojt op over ilden, sa lider

de mindre. I Allesjaelestiden bor de jaevnlig skarevis under

husets gulv.

Klirrer skeer Allesjaelesnat er de dode sultne; er vand-

gryden p& skorstenen bleven torn, har sjaelene tvaettet sig

i den; springer ddren pludselig op, er det for at give

plads for de dode. Igennem ildens knitren og brummen
hores deres suk og klager, og vfigner man om natten og kan
ikke finde ro, er det sjaele i pine, der beder om de leven-

des forbon.

Er menneskers lidelse i levende live mangeartet og

bitter, kSrene er ikke lettere for de dode. Her nu!

Der fortaelles om nogle fiskere, der stod under den

hellige biskop Theobald, at de et efterar havde sat deres

garn ud. De trak dem op med besvaer og istedetfor fisk

var det en isklump, de fangede. Det var dem ikke

ukaert, thi biskoppen havde en darlig fod og kunde h&be

at f& stor lindring ved hjaelp af isens kulde; de bragte

altsa deres fangst til biskoppen, som med tak modtog
gaven, men da han vilde bruge isen, horte han en rest,

som sagde: »jeg er en sjael, der for mine synders skyld

pines i denne kulde, men jeg kan loses, om du uden af-

brydelse i tredve dage vil laese tredve messer for mig.«

Biskoppen var barmhjertig og begyndte straks, men da

han var faerdig med halvdelen og gjorde sig rede til at fort-

saette, opkom der ved djaevelens tilskyndelse et voldsomt
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opror i byen, og biskoppen blev kaldt bort for at stifle

fred og m&tte den dag opgive messelacsningen. Han be-

gyndte atter og var faerdig med to trediedele, da en stor

fjendtlig arm£ lejrede sig udenfor byen, og han m&tte p&ny
afbryde, ikke dog med sin gode villie. S&snart dette var

overst&et, begyndte han igen, og denne gang n&ede han
sk vidt, at der kun manglede €n eneste messe i tallet, og

da han stod rede til at begynde den, kom hans folk og

meldte ham, at hans hus og hele byen stod i lyse luer.

Men s& svarede biskoppen: »om ogs& hele byen skal

braende, denne gang standser jeg ikke min messe-laesning!«

Da det sidste ord af messen led hen gennem kirkens hvaelvin-

ger, oplestes isstykket, og i samme nu var ildens blaend-

vaerk borte, men en frigjort sjael loftede sig mod Gud.

I skaersildens luer lider sjaelene ildens smaerte; i havets,

bjaergenes is kuldens pine. Saxe fortaeller i sin Konge-

kronikes fortale, »at nordenfjaelds p& Island driver visse

&rstider en usigelig stor hob is ind, og som den forste

gang stoder mod klipperne, giver den en forskraekkelig 1yd

og ussedvanligt bulder fra sig, s& nogle har vaeret i den

mening, at syndige menneskers sjaele skal vaere daer hen-

domte og pines med s&dan gruelig frost og ulidelig kuld

for syndens skyId.

«

Slettelandet har sine hemmeligheder, bjaerget har sine.

Kun den, der fra barndommen af har faerdedes i bjaerg-

naturen og lyttet til rosterne derinde, kan tyde dem. Nede
fra dalen s£r man de hoje fjaeldes skinnende toppe, n&r

solglansen falder over dem. Til andre tider ligger de

regntunge, hyllede i t&ger, eller snebyger drager deres slor

henover dem, og alt synes isbundet, alt liv stivnet, draebt

i evig kulde. Men nir den varme sydvind blaeser i for-

Sret henover Alpernes maegtige kaede, brister den isbundne

naturs laenker, sneskredene farer ned som uvejr, vildbaek-

kene iler fossende afsted med bulder og brag mod dal-

bunden, stormen bryder los, og roster lader sig hore gen-

nem dens larmende brus, s& klagende, si fortvivlede som
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jammerskrig fra mennesker stedte i dedsfare. S& korser

kvinderne sig: »det er sjaelene, der sidder laenkede deroppe !

«

Deroppe pS de hartad utilgaengelige tinder, hvor isen

har ligget fra den tid, toppene loftede sig, og vil blive, s&-

laenge de st&r der, med den stovfine, fygende sne som
deres slor, daer er gyldne skatte skjulte, og derinde under

isens bl&gronne hvaelvinger, hvor guldet glimrer og kost-

bare aedelstene lyser, sidder der frysende, med klaprende

taender, skattevogtere og venter p& hjaelp fra menneske-

verdenenen eller p& dommedag, da al anden pine, end de

fortabtes, f&r ende.

Nu og da liar man s6t tre herrer iforte lange, fodside

klaedninger, med spidse hatte og snabelsko, forsynede

med store, blanke solvspaender. Ved vintertid besegte de

saeterhytterne af og til for at varme sig og for om muligt

blandt mennesker at soge aflosere til at tage deres plads

blandt ismarkernes skatte.

En bonde fra Zillerdalen havde vaeret nodt til i et

vigtigt aerinde at g& over bjsergene om natten. Han var

p& hjemvejen, da dagen brod frem, og fuglene begyndte

at synge. Med solen kom varmen, det var ved midsom-

merstide, og da han betr&dte sin egen eng, frydede ban

sig over det ypperlige graes og den staerke varme. »I dag

m& vi vaere flittige«, taenkte han ved sig selv, »og ikke

sk&ne hverken leer eller arme, s& kan vi sl& i formiddag og

havehoetknastorthjemme, inden solen g&rned!« Idetsamme

opdagede han en skikkelse, der naermede sig, i hvilken han

med forundring genkendte en af sine naboer, der trods

den stegende hede alt i morgenstunden havde en tyk pels

p&, l&dden hue og handsker og en svaer bjaergstav i h&n-

den. Bonden brast i latter og udbrod: »Hvor i al verden

vil du hen? Over bjaerget? Man skulde tro, du rejste til

Nordpolen!« Han fik intet svar, naboen gik tavs forbi

ham, vendte sig dog i det sidste ojeblik om og svarede

med dyb, alvorlig rest: »Til bjaergtoppen , st& vagt ved

guldet !« Et isnende koldt lufttraek fulgte skikkelsen.
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Saert betagen af, hvad han havde s£t, tr&dte han over

sin egen dortaerskel, hvor hans kone gik ham imode og

fortalte ham, at naboen sidste nat pludselig var bleven

syg, m&ske alt var dod. Straks gik der et lys op for bon-

den. Denne nabo havde for en del &r siden vaeret grumme
fattig, men var bleven hjulpen. Hvorledes vidste i grun-

den ingen. Selv fortalte han, at venner i det fremmede

havde skaffet ham penge. Nu var alting let at forst&;

vennerne, det var skattevogterne pk bjaerget, han m&tte

traede istedetfor en af dem og s& sidde deroppe i isen og

vente p&, at turen kom til ham at blive aflost.

En hovedrig mand daer i egnen \§l p& sit dodsleje, ved

siden af hans seng stod to brodre og var med sorg og vemod
\idne til hans sidste strid. I det ojeblik han dede, $k de

udenfor vinduet en mand g& forbi, ifort en saedvanlig pels-

foret vinterdragt, som jaegere bruger den, og overm&de be-

drevet, og han lignede i den grad deres netop afdode

broder, at de med raedsel begge udbrod: »Gud i himme-
rige vaere ham n&dig! Han skal til bjaergtoppen!« De
besluttede sig til at prove p& at frelse ham; det kunde

ske, om de fandt ham deroppe, inden han var tr&dt ind

i skattehulen. Strax var de faerdige, drog op ad Pinzgau,

hojere og hojere, indtil de n&ede den sidste stejle og livsfarlige

stigning. Taette, iskolde t&gemasser naermede sig sejlende

med vejret, natten kom baelgmork med torden og glim-

tende lyn. De kunde knap se en h&nd for sig, undtagen

n&r de et ojeblik blaendedes af lynet. Men de laeste et

fadervor, r&bte nu og da til hinanden for ikke at blive

skilte og klatrede langsomt og forsigtigt opad, bestandig

opad, indtil uvejrsskyerne pludselig svandt, og de stod p&
den nogne bjaergtop med den klare morkeblsi himmel over

deres hoveder, — og deres broder stod foran dem, netop

som de nys havde s£t ham. »Tak for Eders troskab og

og kserlighed,« sagde han, »I har vendt min skaebne, jeg

er udlest!« I det samme forklaredes han, hans klaedning

Digitized byGoogle



50 H. F. FEILBERO

blev skinnende hvid, og hans skikkelse svandt sora mor-

gent&gerne.

S& gik de hjem og jordede deres dode.

En anden historie fortaelles om en fattig alpebonde,

der blev s& fortvivlet over sin vanskelige stilling, at han

med et reb i h&nden gik ud i skoven for at hsenge sig.

Som han daer sogte sig plads, modte han en mand af kaempe-

storrelse, ifort ganimelfrankisk ridderdragt, og som noget

h&nlig tiltalte ham: »nS, min ven, du er nok i forlegen-

hed? Vil du have penge og gods i overflod, behover du

jo bare at lide lidt kulde; du kan jo fk min plads som
skattevogter deroppe p& fjaeldet, du kan blot ifore dig

varme klaeder, om du er bange for at fryse.«

Bonden taenkte p& sine fattige k&r, og det endte med,

at han gav den iskolde ridder h&ndslag, hvormed sagen

var afgjort. Da han atter kom til sit hjem, modte tre af

bornene ham og meldte, at de havde fundet en pose med
guldpenge, — s& var jo al nod forbi.

Velstand kom, Srene gik, bonden s& Mde born og

borneborn omkring sig, men glemte ikke at lade sig for-

faerdige en varm dragt, som han befalede sine born skulde

laegges i ligkisten hos ham. Han dode omsider pludselig,

og alt skete efter hans anordning, og om aftenen, da bede-

klokken var ringet, sk de bonden, ifort sin lodne, varme

vinterdragt, g^ op ad bjaerget mod dets top for at aflose

ridderen. MSske han sidder der endnu!

Gemsejaegere fortaeller nu og da, at de oppe p& bjaerg-

tinder liar s£t mennesker indefrosne i sneen, s& kun deres

hoveder stak frem, det er naturligvis skattevogtere.

NSr da en hvilestund kommer for disse stakler, s&

soger de saeterhytterne. I Brandenbergerdalen i Tyrol kom
en juleaften en mand ind. Han var ifort tykt og svaert

vintertoj og bad saeterens ejer om i den tilstundende nat

at varme sin stue si\ staerkt som muligt, han skulde ikke

komme til at fortryde det. Bonden, der forst var lidt be-

taenkelig, sagde dog til sig selv: »&hvad, det harvelingen
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nod!* og lovede at gore sit bedste, og det gjorde han,

dyngede tort braende i kakelovnen, s& den omsider naesten

blev gloende. Sveden drev af ham, og han sogte skjul i

den fjaerneste krog under baenken. Daer var til at vaere,

og han kunde holde udkik med, hvem der kom ind i

stuen. Ved midnatstide horte han trin naerme sig, folk

stampede sneen af fodderne udenfor, ddren gik op, ogsyv
tavse maend tr&dte ind. Deres klaeder og sko var daekkede

af is, og der fulgte kulde med dem, s& manden under

baenken mStte gnide sine haender for at holde dem varme.

En stund traengte de sig sammen om den glohede kakel-

ovn og forlod derefter stuen liges& tavse, som de var

komne. Manden krob frem af sit skjul, pS bordet s&

han sin hat liggende, fuld af blinkende guldstykker.

PS fjaeldsider i de schweizerske Alper kan man se

store pletter af »rod sne«. I dem boder sjaelene af fragt-

maend, der syd fra forer den morke italienske vin nordpS,

men som har vaeret ligegyldige og forsdmmelige og spildt

vinen undervejs. NSr hyrder eller jaegere kommer forbi

s&danne steder, forsommer de sjaelden at dryppe nogle

dr&ber af deres flaske deri. De fattige sjaele kvaeges og er

rede til at hjaelpe de barmhjaertige maend i tSge eller sne-

tykning p& de farlige stier.

Hertil kommer gletschernes maegtige isstromme, der

udspringer fra hojdalenes tusendSrige sne, og langsomt,

langsomt rinder ned i dalene. Traeffer vandringsmanden

en solskinsdag om sommeren at komme ned til isbraeens

leje, s6r han alpeblomsternes brogede og staerktfarvede

skare smykke dens bredder, han horer fra de gronne Her

gedeklokkernes klingende akkorder, mens isfloden, pS over-

fladen skinnende hvid, s& ojet blaendes, brister i tallose

dybe, gabende revner, der funkier i staerke gronblS farver,

°g .Hgger stiv af kulde, ihjelfrossen. Men lytter man,

horer man vandets rislen i tusende lejer, brus af sm&
vandfald, bulder og brag, n&r en sten river sig los eller

en af bolgetoppene knuses i glimrende isskum; men igen-

4*
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nem det altsammen, alle de forvirrede lyde, taler rester,

snart staerkere, snart svagere, r&b, skrig, hulkende gr&d.

Der er liv under isens daekke, tallese skarer af sjaele ar-

bejder i Rhone Gletcheren, i Monte Rosas isbraeer, i Sa-

voyens alpedale, der er fyldte af sne og is. Daer venter

de p& dommedag og m&, til den kommer, med fine n&le

istedet for ekser og st&lstaenger, prove p& at undergrave,

gennemskaere de maegtige ismasser, der bestandig eges fra

oven. N&r verdens ende kommer, er ventetiden ude og frigo-

relsens dag forh&nden. Der er dem, der har siddet og ventet

i isen alt i tre tusinde &r! Jaevnlig horer man p& varme

sommerdage deres jamrende r&b op fra de dybe spalter.

Endelig er der den sidste gruppe af sjaele i pine. I

Inndalens evre ende findes lange, vilde klefter, hvis sider

er skyhoje fjaelde, der tit naesten g&r sammen for oven og

helt udclukker solens lys. De kaldes »Klammer«. Der er

i det navn en betegnelse for disse snaevre klefters knugende

magt, deres kulde og fugtighed. Det iskolde vand siver

ned ad de sorte klippevaegge , en skummende elv, der

mangengang styrter som en drenende fos ned i svaelget,

iler larmende afsted i dets bund. Dybe klefter skaerer sig

rundtom ind, danner merke huler, vaeldige stenskred.

Ved det staerke ekko er der en larm derinde, s& man knap
kan rabe hverandre op under elvens bulder.

Gennem slige, merke klipperevner g&r ofte hyrdernes

vej, n&r de driver deres hjorder tilfjaelds. Alle slags nat-

dyr soger tilflugt derinde, flaggermus, isaer ugler og nat-

ravne, djaevelens folgesvende, der forfolger vandreren, Saut-

ter sig p& hans vej, glor pk ham med deres store, stirrende

ojne og udstoder hseslige skrig.

StSr man s& oven for og ser ned i det merke dyb,

herer man forunderlige, overjordiske rester, snart sagte

jamren og klynken som af et menneske i v&nde, snart et

brag, som et tordenskrald , der genlyder tusendfold fra

vaeg til vaeg, snart hylende r&b og skrig, alt sa overnatur-
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ligt og raedselsfuldt, at det lober den modigste mand koldt

ned ad ryggen.

En slig »Klamme« er et kaempeinstrument, hvori stor-

men, der hvirvlende farer ned ad fjaeldet, blaeser grundtonen,

den blandes alter med elvens brus og vilde fugles skrig

og bliver til en spogelseagtig djaevelsk koncert.

Men n&r bonden g&r forbi og horer tonerne dernede

fra dybet, s& korser han sig og beder et fadervor; thi han

ved, hvorledes det haenger sammen. Det er ikke naturens

roster, men sjaele, der jamrer sig i kuldens pine. Dernede

faerdes spottere, vantro, embedsmaend, der aldrig gik i

kirke, kobmaend, som bedrog deres kunder ved falsk vaegt

eller slette varer, praester, som misbrugte deres stilling og

forsomte deres embede. Nogle af dem har f&et plads

under elvens iskolde fos, andre stSr i vand til halsen i

pytter dernede, eller i en hulning i klippen inde bag den

styrtende elv, eller hvor dr&berne falder i ustandseligt dryp

ned fra den morke klippevaeg.

Gemsejaegere, som faerdes der ved nattetid, har hort

jamrende skrig: >hjaelp, hjaelp, barmhjaertighed!« det er

den hjaertelose Sgerkarl, der sidder dernede med klaprende

taender og hyler. N&r s^danne mennesker dor, s£r man
dem ved midnatstid rejse sig fra b^ren og vandre ned i kloften.

Det kan dog ogs& ske, at de bliver i hjemmet og voider for-

styrrelse og uro, men sS ender det gerne med, at en

Jesuit eller en Kapuziner binder dem ved staerke ord og

forer dem ned i Klammen.

DE D0DE ALLESJ^LESNAT.

SS er det de dodes kSr, at de er i faengsel, nogle i

ildens, andre i gletschernes dybe og morke revner, atter

andre spredte rundt over landene, alle i pine. Men der gSr

det traek gennem middelalderens tankegang, at af Guds
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nSde f&r de pinte sjaele hvilestunder. S&danne kommer
ved Allesjaelesfesten.

N&r kirkeklokkerne begynder at ringe festdagene ind

den 31te oktober ved aftentide, og alle levende g&r hjem,

da lyder klangen af de viede klokker ind i skaersildens

faengsel, til de ensomme hedestraekninger, de merke skove,

til de dybe klofter og skinnende snemarker p& fjaeldet; og

hvor de stakkels sjaele er laenkebundne, i dybets luer, i na-

turens ensomhed, i menneskernes travle verden, daer springer

faengselsdorene op, laenkerne falder en kort tid af fangerne,

hvilestunden er kommen, da de kan sege kendte steder,

gamle venner, nogle f& ojeblikke kvaeges ved slaegtens tro-

faste, kserlige omsorg.

Gravenes stene eller mindesmaerker viger tilside, og de

doderejser sig. Det sker ved nattetid, i morket; de levende

har sat lys p& gravene, at deres dede venner kan se og

finde sig tilrette. Og klokkerne bliver ved at ringe, de

ringer ved midnatstide, de ringer endnu ved solopgang, at

deres fredsbud mk n& ind til de inderste kroge, til de en-

somste steder, og deres klang bringe nSdes- og fredsbud

ud til hver eneste af de fattige sjaele.

Og sjaelene rejser sig, kaster laenker og b&nd fra sig,

strommer ud gennem faengslernes Sbne dore, i endelose

skarer, de er talrigere end traeernes blade ved midsom-

mertide, de flokkes taettere end engens graesstrS for meje-

ren kommer; de faerdes i skarer som regndrSberne under

et tordenskyl. Alle levende vogter sig for at gore dem
fortraed, — »som vi er, har de vaeret; som de er, skal vi

blive.« Alle veje og marker fyldes af dem. De dode er

mange, de levende f&.

En mand 1& den nat ude i et hyrdehus ved en alfar

sti. Fra morket faldt p& horte han udenfor lyden af trin,

ikke de levendes tunge skridt, men de dedes sagte, listende

Qed, og det blev ved uden et ojebliks stands eller stilhed.

Henad morgenstunden skiftedes retningen, nu faerdedes

skarerne atter tilbage til gravene, og forst da solen brod
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frem, blev der stille. Den nat bor ingen ligge uden for

hjemmet. Natten er de dedes dag, tilherer dem, som bor

under jorden i merket; n&r solen skinner, herer jorden de

levende til. Mere end 6n, som den nat har vovet sig ud,

har mSttet betale sit overmod eller sin uforsigtighed dyrt.

Her kun fortaellingen om

JEAN LEMAITRE.

En gang var der en ung fyr, der var noget les p& tr&-

den, og han hittede p&, at han Allesjselesnat vilde ud i

besog hos sin kaereste, og indbed to af sine kammerater
til at folge med.

»Hvad taenker du pS!« svarede den ene, »at g& ud i

byen Allesjselesnat!«

»A«, sagde han, »er det vaerd at bryde sig om slige

kaellingehistorier?«

SS gik de da, Et stykke henne pS vejen stod der en

ligb&re pa tvaers, som de ikke kunde komme forbi.

»Nu g&r jeg ikke videre!« sagde den ene af de unge.

»Vent du bare, jeg skal nok skaffe plads!« sagde deres

forer.

Han greb en tung gaerdestavr, gik lige hen imod lig-

b&ren, huggede til den af al magt, og den faldt fra hin-

anden i to stykker.

»Jean Lemaitre«, lod der en rest, det skal du komme
til at fortryde!«

De unge fortsatte deres vej, men "vovede ikke at vende

tilbage, og da pladsen var knap, kom de alle tre til at

ligge i en seng.

Ved midnat blev der banket staerkt p& doren, og en

stemme r&bte:

»Jean Lemaitre, Jean Lemaitre!«

Manden i huset sagde:

»Du mk stk op, Jean, der er en, som kalder p& dig!«

»Du in& op!« sagde de andre.
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Men Jean syntes slet ikke om det og rorle sig ikke af

pletten.

Doren sprang op, og den dode gik lige hen til sengen,

hvor de tre unge fyre 1&.

»St& straks op, Jean!« sagde han.

Hans sengekaramerater puffede til ham, og enden pS

det blev da, at han langsomt og bedrovet rejste sig.

»Op med dig p& bordet og laeg dig ned!«

Den dede tog et lagen, daekkede Jean helt til med det,

taendte tre lys p& hver side og forsvandt.

Ingen af dem, der var tilstede, vovede at rore sig.

Naeste morgen gik bonden hen til bordet for at se, hvad

enden var bleven.

Jean 1& der, stiv, kold og ded.

M0LLEREJSEN.

Allesjaeles nat s£r man markerne overs&ede med smS lys.

Den nat beseger alle de dede deres gamle hjem.

Det er ikke s& laenge siden, da kom en ung karl Alle-

sjaelesnat i tanker om, at han skulde have en saek korn

til molten. Hans foraeldre frar&dede ham det bestemt:

»hvad taenker du dog p&. I aften mS du blive hjemme!

Har vi ventet salaenge, kan vi vente i nat med, s& kan du

g& imorgen.«

Der var dog inlet at stille op, sonnen vilde absolut af-

sted, og han lsessede saekkene pS aeselet og gik.

Da han var kommen et stykke hen p& vejen, s§l han

tallose sm&lys og rundt omkring skarer af hvide skikkelser,

som med hvert trin kom ham naermere. Han rystede,

som havde han feber, sveden trillede ned ad ham, og

knaeerne slog sammen under ham. PS alle sider omrin-

gede lysene og de hvide skikkelser ham, han vilde vende

om, men aevnede det ikke. Dertil kom, at saekkene skred

ned af dyrets ryg; i sin raedsel fremstammede han ordene:

»I velsignede sjaele!..« det var hans mening at foje til:

»hjaelp mig!« men han fik det ikke sagt. Dog var sjaelene
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straks rede, de hjalp ham at lofte saekkene op og lsegge

dem tilrette p& aeselets ryg. Han tog jo selv en h&nd i

med, men de udbred: »s& sagte! husk p&, at vi ingen

ben har i kroppen.«

Og hvad sa? Ja, det er snart fortalt. Stakkelen kom
hjem, mere ded end levende, og det kan jo enhver forst&,

han m&tte gS i seng og kom ferst op af den, da han
blev lagt i kisten.

Nej, ingen levende kan ustraffet faerdes ude blandt de

dodes tallese skarer.

Om de dodes modtagelse i hjemmet er et enkelt minde,

der baerer oldtidens maerke, bevaret hos et lille folk i 0st-

europa, Esterne.

Sjselene bevaertes Srlig p& Allesjaelesdag; der tilberedes

et m&ltid for dem. Al maden saettes ned pS gulvet i bad-

stuen eller i en anden stue, der i forvejen er bleven godt

opvarmet. I en silde aftentime g&r bonden ind i stuen,

oplyser vaerelset, kalder med navn p& alle de afdode, foraeldre,

slaegtninge, born og andre, der herer familien til, og ind-

byder dem til at komme og holde m&ltid. NSr han nu
antager, at de kan vaere maette, hugger han fyrretraesfaklen,

hvormed han har oplyst rum met, istykker imod dortrin-

net og siger til sjaelene, at nu mk de igen g^ deres vej,

de har fSet bSde mad og drikke. NSr de vandrer tilbage

til deres hjemstavn, m& de vogte sig for at traede rugen

ned eller ede dens rodder, i s& tilfselde blev der let mis-

vaekst. Indtraeffer en slet host, f&r gerne sjaelene skyld for

det : de har ikke f&et mad nok, er blevne vrede, har tr^dt

rugen ned og hindret derved dens vaekst.

Skikken oplyses yderligere ved en beretning om de

gammelslaviske dodsmSltider. Gaesterne sad tavse om bor-

det og kastede smSstykker af maden ned p& gulvet. S&

mente de at kunne here sjaelenes sagte raslen og se dem
nyde madens duft. Der fortaelles ligeledes, at ved ligfaerd

blev den afdodes sjael, som man antog stod udenfor do-

ren, indbudt. Gaesterne kastede s& madstykker ned under
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bordet, haeldte af de iskaenkede drikke noget ud p& gulvet,

for at sjaelen dermed kunde stille sin hunger og terst.

Faldt der noget p& gulvet, blev det liggende til vennelose

sjaele, der ingen slaegtninge havde. N&r m&ltidet var til

ende, rejste praesten sig, tog en kost, fejede stuen ren og

drev de dodes sjaele ud som »lopper«, — ja, s&ledes st&r der

virkelig i beretningen —, med de ord: »nu sjaele, nu har

I f&et b&de mad og drikke, gkv nu eders vej ! «

Her er at maerke, ej blot dodsm&ltidet, men ogs& at

sjaelene, n&r de har fSet deres ret, jages bort. Senere skal

vi atter traeffe, at intet mk tages op fra gulvet juleaflen,

thi sjaelene faerdes naer ved deres bolig, jorden.

Endnu et traek fra slaviske folk medtager jeg. I Hvide-

Rusland venter man sine afdode slaegtninge til gaest, efter

at man har ladet en sjaelemesse laese for dem, det sker

»Dmitrow lordag« ved slutningen af Oktober. Husmo-
deren daekker bordet s& pynteligt som hun former og saet-

ter rundelig mad frem; derefter samler familien sig om
bordet. Man stSr nogen tid ganske stille rundt om det,

for at de dede kan spise ferst af alt, hvad de ensker.

Derefter indtager enhver sin plads. Nu har man den fore-

stilling, at der er enkelte mennesker, som formSr at se og

kende alle de ellers usynlige gaester. Men s& mi de ikke

hele Sret igennem have let, og de m& kun have talt sSl

lidt som muligt. 0nsker husmoderen at se sjaelene, m& hun
fra morgenstunden af ikke have yttret et ord. Der fortaelles

om en bondekone, som dette lykkedes for, og hun s& vir-

kelig sine bedsteforaeldre som lyslevende traede ind ad do-

ren. Overrasket ved synet, r&bte hun dem en velkomst

imede, men i samme ojeblik forsvandt de.

Endnu mere naiv er folgende historie, hvor der ogsS

blev gjort forsog p& at f& de »Gamle«, det er de dode, at

se. En bonde onskede at samle alle sine afdode for-

faedre til m&ltidet Allesjaeles-lordag. Et helt &r igennem lo

han ikke, naesten uden at sige et ord gik han hver dag

ved sit arbejde. Ved middagstide Allesjaelesdag, mens hans
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hustru var ifaerd raed at saette de dampende retter p& bor-

det, opdagede han, at hans afdode fader, bedstefader og

oldefader kom ned gennen roghullet i taget, satte sig ved

bordet og begyndte at tage for sig af retterne. Hans far-

broder modte ogs&, men kunde ikke slippe ned p& grund

af en harve, han slaebte med sig, og som var for stor til

at komme igennem roghullet. I levende live havde han

nemlig stj&let den harve og forsomt at skrifte sin synd og

m&tte derfor slaebe omkring med harven, hvor han gik og

stod i sjaelenes verden, det var hans straf. Men farbrode-

rens gentagne forsog pk at fk harven igennem hullet, var

sk lojerlige, at bonden brast i latter. I samme nu var alle

forsvundne.

I nogle egne laegger husmoderen noget af maden pk en

trsetallerken, husbonden haelderbraendevinderover. Tallerke-

nen saettes sk hen i det Sbne vindue til de usynlige »Gamle«.

Atter gkr jeg tilbage til det vestlige og sydlige Europa.

Nkr ringningen begynder aftenen for Allehelgensdag,

bliver sjaelene fri. De, som ej er begravne i hjemmet, fly-

ver hjem for i deres egen kreds at fk del i festens velsig-

nelse. Nattens stilhed bliver levende, de dedes tallose

skarer kommer i bevaegelse. Fra de tusende grave pk

kirkeg&rdene rejser de sig, tager hverandre i h&nden til en

dans, og man skal langtborte fra kunne here lyden af

deres raslende knokler, af deres tungsindige sange.

Derefler drager de ind i byerne, samler sig p& torvene,

knaeler ved billederne af den korsfaestede Frelser, og ordner

sig s& i endelose lange raekker. Forst kommer de hvid-

klaedte, de er alle dode en naturlig dod i den stund, det

var dem bestemt. Derefler folger i rode klaeder de myr-

dede, henrettede, pludselig dode og selvmorderne. Tilsidst

slutter de sortklaedte troppen, det er de fortabte, sk raed-

somme, at intet menneske kan t&le synet af dem.

Undertiden mener man, at se de dode baere baekkener

med gloder j>k hovedet, til andre tider har de en fyrretraesfakkel

i h&nden; man horer dem mumle rosenkransens bonner;
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st&r der et kors pk deres vej, standser de, knaeler og

fremsiger et »miserere«. Pk Sicilien kender man hist og her

nqje deres stier, de hviler og holder maltid pk Monte

Erice, og sk spreder skarerne sig rundt ud over egnen,

hver til sit hjem. De er torstige, man k^n tk at se, at de

drikker af hver vandpyt pk vejen. Moder man dem, op-

dages deres flagrende skygger over gravene, og rundt om
fra horer man hundenes glam,'det er vidnesbyrd om, at

de dode kommer.
Ikke blot soger de hvile og mad i hjemmet, de kraever

hjaelp i deres pine, messer med det ublodige offer af Her-

ren for levende og dode. Der er dem, som i nodens stund

gjorde letter til Gud, men som glemle dem, da faren var

overst&et. Der er desuden brudte lofter, gjort uret, som tyn-

ger, stj&let gods, som skal gives tilbage. De kan ogsk

komme for at minde de levende om, hvad de lovede : bon-

ner og messer for de dode.

Det er dog ikke alle sjaele, der har slige aerinder, thi

det er s&ledes ordnet i Guds evige rSd, at de sjaele, der

har lidt og stridt pinselstiden i skaersilden igennem, hver

Allehelgensdag kommer til himmeriges port, hvor der bli-

ver lukket op for dem. Den dag star himmerigs dore Sbne.

Dog haer er meningerne forskellige. Andre p&st&r, at det

kun er i julen, sjaele udloses; men nSr en sjael er i det

sidste &r af skaersildens lidelse, f&r den af Guds nkde lov

til at blive tre dage i himmerige fra Allehelgensdag af, men
m& si\ atter tilbage til dybet og bie daer, til juleklokkerne

ringer.

Er det muligt for de levende at fS et glimt af dette de

dodes liv og faerden at se?

Jo, det er det; indlader man sig pS tryllekonster for at

nk sit onske, kan det komme en dyrt til at st&, ellers

sker det nu og da, at de dode Sbenbarer sig for menne-

sker af deres egen, gode villie, og da synes ingen fare for-

bunden dermed.

Der gives synske personer; saetter man sin fod ovenpS
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den synskes, kan man se de dode; der er kvinder, som
har provet det, men de har enten mistet forstanden eller

er dede af raedsel.

Andre saetter sig p& en korsvej, stotter hagen mellem

spidserne af en togrenet fork, s&ledes dannes som et kikhul,

hvorigennem man kan se ind i den usynlige verden. Tager

man plads under vievandspillen i kirken, er de derfra at

se. Deres faerd kan opdages om man stirrer gennem et

s&ld. Stilles en sk&l vand i vinduet med et lys ved siden,

kan det samme n&s, man s£r de endelose skarer stille og

listende vandre forbi. Altid er toget ordnet pS samme
m&de, forst de gode sjaele (le anime belle), derefter de for-

demte og myrdede, og bestandig fortaelles, at de gode ind-

traengende frar&der den seende at vente, til de kommer,
der baerer dommens maerke, at ban ej skal de af raedsel.

Helt forskellige herfra er andre fortaellinger. En graver,

som Allehelgens nat arbejdede p& kirkeg&rden, s& ved

slaget tolv en procession af hvidklaedte munke rejse sig

fra deres grave og med krucifix og taendte vokslys vandre

pladsen rundt. For et halvhundrede &r siden var det al-

mindelig tro i Verviers, at en procession af dode Allesjaeles-

nat kl. 12 kom frem blandt gravene. Alle var klaedte som
den gang skikken var. n&r man fulgte dode til jorde, i

lange sorte kapper med floromvundne hatte pS hovedet.

En bonde, der en nat korte efterjordemoder, modtedenne
ligskare uden praest, kors eller ligb^re, med de lange sorte

kapper. De spaerrede vejen for ham og han r&bte : »g&

tilside, venner, og lad mig komme forbi. « Straks delte

skaren sig til hojre og venstre og lod bonden passere. P&
Sicilien fortaelles, at et foraeldrelest barn den nat gik hjemme-

fra, h&bende i de dedes skare at traeffe sin fader. Drengen

stirrede rundtom for at finde ham. Tallose dode sk han,

og hver gang han kom imod en ny skare, spurgte han:

>kommer ikke min fader?« og bestandig fik han svaret:

>jo straks !« men skare fulgte ustandseligt p& skare, og

barnet var lige ved at give tabt, da den, han s& laengsels-
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fuldt ventede, omsider kom, tog det graedende barn i favn,

kyssede og kaertegnede det og gav det sukkergodt.

TAREKRUKKEN.

I kvet 1830 havde en svaer tyfusepidemi hjemsogt byen

Clamecy i Frankrig. I lobet af f& uger blev blandt mange
andre en halv snes unge piger b&ret til deres sidste hvile-

sted. Isaer et af dodsfaldene var tungt. Pigen var 18 Sr

gammel, god og smuk, sine foraeldres glaede, og de var

naer ved at miste forstanden, da hun blev bortrevet fra

dem. Isaer gik det moderen naer. Det gjorde alle ondt at

se hende, hun gik fra kirkeg&rden til kirken og fra kir-

ken tilbage til gravene, kraevede af Gud sin datters sjael

og af jorden hendes legeme. Naboerne, som troede at

gore en god gerning imod hende, sagde til hende, at hun
jo m&ske kunde f& sin datter at se Allesjaeles nat.

Tanken greb hende og kort for midnat, da festen var

ringet ind, gik hun ud til kirkeg&rden, blev st&ende at

vente ved vejen, hvor den drejede om til byen. Naeste

dag blev naboerne overraskede ved at traeflfe hende glad og

frimodig. Hvad var der sk6t?

Hun fortalte: »jeg ventede s& laenge, s& laenge og troede

tilsidst, at det altsammen var indbildning, da jegdaer, hvor

gaden drejer af, opdagede en stor maengde lys, som be-

vaegede sig. Det varede ikke laenge, inden de forste af de

dodes skare kom, men hvor mange dog, hvor endelos

mange! det var, som om de aldrig skulde n& forbi mig.

Allevegne sogte jeg efter min datter, men forgaeves. Da
blev jeg Store-Peter va'r, ham, der er dod for en raekke Sr

siden.« »Hvem soger du efter?« sagde han. »Min datter,

min datter, hvor er hun?« »Hun er endnu langt borte,

du f&r hende ikke sa snarl at se!« De dodes skarer gik

forbi, og jeg syntes, de fik aldrig ende. Endelig blev dog

raekkerne tyndere, og jeg sa tilsidst kun nogle fii flakkende

lys, som ogsS drog forbi mig. Omsider opdagede jeg

langt borte en skikkelse, som naermede sig ganske langsomt
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og stod hvert ojeblik stille. Det var min datter. »Barn,

er det dig? Hvorfor har du ladet mig vente s& laenge?«

»Det er ikke min skyld,« sagde hun, idet hun viste mig
en krukke fuld af vand, »det er dine t&rer, moder, og jo

mere du graeder, jo tungere bliver krukken. Giv mig et

kys, tor dine t&rer af! Sig til din nabokone hjemme, at

hun ikke m& graede s&ledes over sin datter, hun baerer

tungere byrde end jeg, og det vil vistvare en time endnu,

inden hun kommer.« »Barn«, svarede jeg, »dersom mine
t&rer tynger dig, s& skal jeg aldrig graede mere.« Og mo-
deren holdt ord.

Endnu omtaler jeg, at Allesjaelesnat kl. tolv horer man
i Normandiet og Bretagne den hule larm af en vogns rul-

len gennem gaderne. Den bliver trukket af otte hvide

heste, imens der lyder jammerfulde skrig; det er rosterne

af &rets dode, der kommer for at kraeve bonner og messer

af deres efterlevende slaegtninge.

Men de dode kan ogs& p& en hel anden m&de traede i

forbindelse med de levende. N&r et menneske sover, for-

lader sjaelen legemet og g&r sine egne veje, modes med
andre sjaele, samtaler med dem, modlager og giver. Der-

for er det helt naturligt, at sjaelene af de dode, som traeffer

de levendes sjaele, taler til dem om, hvad de h&ber eller

frjTgter, eller beder om hjaelp. NSr mand eller kvinde efter

et s&dant mode vSgner, og besinder sig pS, hvad de i dromme
oplevede, er det jo simpel kristen pligt at opfylde den

dodes onske.

En stakkels dod kvinde gik i dromme til en italiensk

dame og bad hende om l&n af en saerk til Allesjaelesnat, den

skulde blive bragt tilbage til det dagedes. Signoraen gjorde,

som hun var anmodet om, svobte det onskede stykke lin-

ned sammen og stak det ind i hullet ved indgangsdoren,

hvor jaernstangen fastgores. Henimod morgenstunden Alle-

sjaelesnat Sbenbarede den dode sig atter for den levende,

takkede for 14net, hun havde igen bragt saerken tilbage;

den var desvaerre bleven noget tilsolet, fordi det havde
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regnet om natten. Sk realistisk tages der pk de dode! I

en anden beretning bliver natkjolen stj&let. Den dode be-

klager sig i dromme for damen, at hun var nedt til at gk

negen med i processionen. En lille pige, der netop var

dod og begravet lige inden den 2den November, gik til sin

moder, der havde givet hende for lang en ligsaerk pk
y
og

bad, om hun ikke vilde klippe et stykke af den forneden,

den hindrede hende i at folge de andre.

I Norditalien, pk graensen af Frankrig, rejser sigAlper-

nes vaeldige snedaekte toppe. N&r Allesjaelesnat kornmer,

st&r de dode op fra deres leje pk kirkeg&rdene rundt om
i de ensomme dale og gkr i lange raekker tilfjaelds, bestan-

dig den samme vej ad svimlende stier, over snedaekte toppe,

atter ned over stejle skraenter til dalen. Etsteds udvider

denne sig til en bred blomsterstroet eng, daer plejer de at

danse, nkv processionen over fjaeldet er til ende. Da den

sker ved nattetid, baerer alle sjaelene lys i haenderne, en

braendende lillefinger; de har et levende menneske til ferer

en af de frommeste blandt folket, han modtager kr efter

kr, s&laenge han lever, sjaelenes skarer, gkr med sin fakkel

foran ad de stejle stier. De dode aevner ikke at gk gen-

nem rindende vand. Hvor vejen forer over 3m& Qeld-

baekke uden overgang, laegger han sig fra bred til bred og

danner bro. Ja, der fortaelles, at fromme mennesker den nat

timevis laegger sig stive og udstrakte over de smk elvelejer

p& de dodes stier, for at lette dem overgangen, og selv fk

lettere kkr
y

nkr deres egen tid kommer. Noget vinder

sjaelenes vejviser, hvis han bekymrer sig om at modtage

gaven: kundskab til egen og venners dedstund.

Sjaelene, der faerdes pk bjaergene, er venlige og hjaelp-

somme mod mennesker. Der er dem, for hvem ilden er

g&et ud, — man har jo ikke altid haft taendstikker som
nu i hvert hus — , sk har de passet p&, n&r sjaelenes skare

er g&et forbi, og f&et et lys eller en fakkel taendt hos dem.

En aften var en hyrde forsinket p^ Qaeldet, morkt blev

det, og han gik vild, hvad der, som bekendt, er en farlig
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sag imellem bjaergene, — lygte havde han ikke, og intet

r&d vidste han uden at prove at frelse livet p& bedste m&de.

S& blev han sjaelenes skarer va'r, der langsomt naermede sig,

alle med lys i haende. Han gik hen til dem, forklarede,

hvorledes det var fat, og bad en af dem om hjaelp. Denne
gav ham straks sit lys med bon om at bringe det tilbage

naeste nat p& samme sted. Hyrden modtog med tak lyset,

der viste sig at vaere den lillefingers knokler, og det lyk-

kedes ham at finde vej. Da solen stod op, slukkedes

lyset, men da det naeste aften begyndte at merknes, taendtes

det igen af sig selv. Forsynet med en god lygte bragte

hyrden det naeste aften tilbage, den dede takkede ham ven-

ligt og sagde ham, hvor svaert det havde vaeret sidste nat

at felge med de andre, da han manglede lyset.

Overalt, hvor mennesker faerdes og mennesker dor, er

der Allesjaelesnat rore. Ved kyststraekninger, hvor havet

er farligt og mange har lidt skibbrud, bor der tallose sjaele

ude p& dybet. Arets fleste dage er de i faengsel i det

morke, vide dyb, men den nat, der bringer frihed for

sjaelene i isens kulde, i skaersildens flammer, for de mange
der rundt om ere bundne i menneskeverdenen, har ogs&

bud til fangerne i havdybet, de ryster laenkerne af sig og

kommer frem p& havets overflade. Hos fiskerne ved la

Baie des Trepasses i Bretagne fortaelles, at den nat hores

skrig og klage fra havet. Sjaele af skibbrudne, som druk-

nede pS den vilde kyst, flyver som skumfnug henover

bolgerne. Alle, som har bolgen til ligklaede og som bor i

dybet, samles p& de rullende, brusende seer i den morke
nat og soger hverandre. Den ene bolge baerer en soster,

den anden en broder, elsker, ven, og n&r de modes, lyder

gr&d og klage. Strommen, som forer dem sammen, skiller

dem atter, og gennem braendingens bulder mod udskaer eller

kystens klipperad, klinger dybe sukke, jamren og skrig af

sjaele, som modes og skilles. Er en fisker blevet forsinket,

og han den nat faerdes langs stranden, horer og kender

han rosterne, han korser sig, knaeler og beder fromt et

5
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» miserere « for de stakkels fattige sjaele, der ude pk havet

laenges efter freden hos Gud, han v£d ikke, nSr hans egen

klagende rest skal lyde blandt de tusende andre.

Ingen gkr den nat til havs. Det er sk£t, at dumdristige

vovehalse har provet det, men til liden b&de, de fik kun
knokler og stykker af benrade i deres gam.

Sk spreder sjaelene sig i tallose skarer over landet, hver

af dem har aerinde i det gamle hjem. Mange g&r med
taendte harpiksfakler, eller blussende dodningeben i haen-

derne. De baerer silkesko for at gk listeligt, eller ogsS har

de nogne fodder. Hjemme venter de at finde kbne dore,

varme stuer, lys pk bordet, hvid dug og god mad, en sjaele-

lampe braendende, ved hvis hjaelp de kan lindre brands&renes

smaerte. I Tyrol bagtes der kager Allehelgen, nogle spistes,

resten lod man blive st&ende urerte pk bordet: »de til-

horer de fattige sjaele !« Om natten kom da sjaelene, satte

sig rundt om bordet og forsvandt, da kirkeklokken ringede

til Ave Maria. Det skete daer, at en fattig mand den aften

bankede pk doren og bad om husly. »Du kan blive her«,

sagde folkene, »du m& laegge dig pk ovnbsenken, men ka-

gerne pS bordet mS du ikke rere, de tilhorer de fattige

sjaele.c Stakkelen lovede godt, men sulten var han, og s&

endte det med, at han sagde til sig selv: »jeg vil bede en

bon for de fattige sjaele, s& kan jeg vel gerne spise nogle

af kagerne*. Som sagt si gjort, han lod bredene smage

sig godt, men sjaelene kom og satte sig tilbords, og stak-

kelen flygtede forfaerdet tilbage i sin krog. »Havde duikke
bedet for os, havde vi revet dig istykkerU sagde de.

Er man opmaerksom derp&, kan man hore sjaelene

flytte med stolene, klirre med porcelainet p& hylderne.

Falder en ske ned pk gulvet, er det tegn til, at de er sultne.

Enhver usaedvanlig 1yd kommer fra dem. Tiltale levende

former de ikke, men de kan svare, n&r de bliver spurgt.

Horer man derfor en usaedvanlig 1yd, er det rettest at
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sporge: »fromme sjael, hvad onsker du?« og s& m& man
naturligvis gore, hvad sjaelen forlanger.

Foruden alt det andet venter sjaelene at finde gode og

artige born i deres hjem. Traeffer de s& alt, som de

onsker det, spiser de af maden, velsigner den, giver bor-

nenegaver: sukkergodt tit i hjulform, frugter, sommesteder

bonner, nye sko eller stovler. De laegger deres gaver rundt

om, ved doren, i vindueskarmen , henstiller sm&kurve,

fyldte med gode sager. Jaevnlig saetter bornene deres sko

ud, i dem laegges s& de dodes gaver; til artige born jo da,

de uartige f&r deres sko fulde af aske eller snavs. Men de

dode vil ikke s6s af nogen ; lurer bornene, kan de risikere

at f& deres ojne stukne ud.

Mere end beskrivelser vil en fortaellers personlige erin-

dringer gore dette tydeligt.

ALLEHELGENS NAT PA SICILIEN.

Natten til Allehelgens og Allesjaelesdag forlader alle

dode deres grave, kirkerne, hvor de i henfarne dage jor-

dedes, kirkeg&rde, gravminder, og faerdes omkring i byer-

nes gader som genfaerd. Deres opgave er at stjaele fra

juvelerernes glasskabe, fra kobmandsbutikker, konditore,

frugthandlere alle mulige skonne sager, der kan bruges

som belonning for deres boras og borneborns dyd og gode

saeder. Alle born v&I godt, at de dode i &rets 364 dage

passer noje pS dem. Gode og flittige born belonner de,

dovne og uartige fir intet, jo m&ske et par gamle hullede

sko, appelsinskaller, k^lstokke, rSdne log, aske.

Ogsd jeg, siger forfatteren, har ventet p& de dodes

komme. Jeg mindes det s& godt fra min barndom, at jeg

fremsagde alle bonnerne i min rosenkrans for hos de be-

drovede dode at bede om tilgivelse for barnlige optojer

eller andre tilgivelige forseelser.

Alle vi born ventede med den storste spaending aftenen

d. 31. Oktober. Hele formiddagen sad vi i en krog for at

pynte med udsk&rne papirsblomster nogle flade, sort lake-
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rede bakker, og der var en hel kappestrid imellem os om,

hvem der kunde lave den smukkeste, skont vi jo forovrigt

godt vidste, at de dode intet hensyn tog til vor pynt, men
fordelte deres gaver med storste upartiskhed. Sasnart vi

fra den naermeste kirke horte Ave Maria slagene, kom der

angst over os. Moder samlede os omkring sig, hendes

ord gjorde os endnu mere frygtsomme.

»Vaer nu stille, nu begynder vi med rosenkransen for

de stakkes dode.«

»Kommer de i nat, tror du, moder?«

» Stille, det v£d jeg ikke, — men pas p&, at I sover.

De dode ser alt, hvad I foretager Eder, og inden de laegger

deres gaver til Eder, kildrer de Eder under fods&lerne med
deres negle for at prove, om I sover «.

Raedsel formelig gennemrislede vore smS kroppe, men
enhver af os var den nat vis pk under indtrykket af fryg-

ten at sove dybere og fastere end nogen anden nat hele &ret.

Sk begyndte vi pa rosenkransen.

Udenfor var det hyppigst regnvejr, det tordnede og

lynede; uvejrene om efter&ret bringer gerne b&de storm og

torden med sig, hvad der gjorde aftenen endnu uhygge-

ligere, nkr man taenkte pk, at de dode forlod deres vSde,

underjordiske boliger.

Det kunde sk ske, mens vi var ifaerd med rosenkransen,

at der fra gaden lod et skingrende vkb af bornestemmer

op til os:

»Salige er de dode, iaften laegger vi dem ved dorene!«

Det er en grumme ubehagelig skik. Om formiddagen,

den 31. Oktober g&r drengene ud p& markerne, skaerer

figenkaktus af, binder dem sammen med et reb og slaeber

dem i skumringen langs ad byens gader, og n&r det er

bleven morkt, laegger de dem i bunker udenfor folks porte.

Det er at gaette, hvad husmoderen siger, n&r hun lukker

sin dor op, mens en favnfuld snavsede kaktusgrene falder

ned over hende og spaerrer vejen.

Tiden g&r, det er langt ud pk aftenen. Bornene sover
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og drommer om hvide skikkelser, der svaever forbi ruderne

med hele favnen fulde af »morti« o: dode, som i disse

dage er enstydigt med gaver. Ja, bdrnene sover, men
deres foraeldre v&ger og har travlt med at ordne og for-

dele gaverne. Vi sov og var jo visse p&, at v&gnede vi,

blev vi kradset under fodderne og mistede ovenikobet ga-

verne, der var tiltaenkt os.

N&r s& fader og modervar faerdige med fordelingen og

havde gjort deres bedste for, at ingen skete uret, gik ogs&

de til hvile.

S& snart dagen bred frem, v&gnede vi, ja, tit lsenge for;

nu var vi ikke bange for de dede, men sprang i bare

skjorte ud af sengen for at soge efter gaverne fra natten.

Ih men dog! — hvor var bakkerne blevne af? Ingen af

dem stod p& sin plads, en under sengen, en p& bufetten,

en bag laenestolen. De slemme dode! Hvad gik der dog

af dem? De gjorde os jo helt forstyrrede.

Tilsidst fandt dog hver af os sin bakke.

Man ma antage, at sicilianske born har staerke nerver,

staerkere end nordiske.

DE D0DES MESSE.

I Vestnorge er der et sagn om de dedes kirkegang.

PS et udskaer ligger en gammel forfalden kirke. Engang
har der vel boet mennesker derude, men det er s& laenge

siden, at ingen levende mindes det, kun kirken vidner om,

hvad der har vaeret. Hver midsommersdag rejser praesten,

til hvis sogn den ode klippe horer, derud og holder guds-

tjeneste. Om der er en enkelt vejrbidt fisker i kirken eller alle

stolestaderne er tomme, bekymrer han sig ikke om, han
synger, messer, praediker og beder som ved en saedvanlig

gudstjeneste, og igennem bramdingens bulder og vindens

susen kan heres som suk af forpinte menneskehjaerter.

/
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Det er havets dode, unge, gamle, maend, kvinder, som den

dag holder deres kirkegang.

»Selv kunne vi ej bede, men livets staerke rost

kan endnu os husvale med Jesu milde trostU

siger de og sorger, da praesten forsommer at komme ud

til dem.

Dette sagn er udsprunget af den samme tanke, som
klinger igen fra de mange fortaellinger om de dodes

messe Allehelgen- eller Allesjaeles nat : alle, der Ikke er

g&et Ind i himmerigs glaede, ikke blot mennesker, der haer

i verden tumles omkring »blandt h&bets og frygtens de

stridige ting«, men alle sjaele i pine, alle hjemlose og fred-

lese sjaele traenger til evangeliets maegtige trost og soger

den, s&snart den undes dem.

Inde blandt Savoyens Alper ligger i en ode dal et kapel

langt borte fra menneskelige boliger. Nu og da kommer
en ensom vandrer der forbi, knaeler pk dortaerskelen og

laeser et fadervor. Ved midnatstide kan man i den naer-

meste bjaergby hore kirkeklokken ringe. Alle ved, hvad

det betyder, det er de dodes messe, sjaelene kommer
ned fra fjaeldet efter deres rundvandring, de er hvidklaedte,

taet tilslorede. I kirken er alle lysene taendte, men for-

taeres ikke, og de dode knaeler p& stengulvet og beder uden

ophor. Atter hores klokken ringe, det er n&r praesten op-

lofter hostien, straks efter er messen forbi, og det bliver

igen morkt og stille i dalen, men ikke let vover nogen

vandringsmand sig ved nattetide naer til kapellet for Ma-
donna degli Olmetti i den ensomme dal.

Sagnene gentages rundt om fra. I Bretagne fortaelles,

at alt sker som n&r de levende g&r i messe, alteret er op-

lyst som ved de store fester, de dode beder, men bonnen
baerer ingen frugt; n&r morgenroden bryder frem, forsvin-

der alt, men den som, selv levende, overrasker de dede og

opdager deres hemmelighed, mai do.

Allesjaelesnat er der uro og bevaegelse i alle katolske
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kirker i Posen. Alle dode, som er dobte i kirken, har til-

hert sognet, slurarer p& kirkegSrden, rejser sig fra deres

grave og samles i kirken, der str&ler i lysglans. Der er

tit flere praester, nogle tager plads i korstolene, andre

iforer den fungerende praest messedragten, felger ham til

alteret og er ham til tjeneste. Orgelet bruser, » miserere*

og »de profundis* istemmes, praester og menighed svarer

hinanden i koret, og messeofret frembaeres for alle de

dede. En mand, som havde mistet sin hustru og laengtes

sS ubeskriveligt efter hende, stillede sig ved doren og pro-

vede at gribe hende, han kom til at gore larm, der blev

uro i skaren, og de rev hende fra ham. Det er ogs& sk6t, at

klokkeren, som den nat vilde hente altertojet til praesten, der

skulde berette en syg, har s6t hele kirken oplyst og fuld

af mennesker. Han skyndte sig at hente praesten, men da

de kort efter kom tilbage, var alt merkt og stille.

Iblandt disse sagn vender to hovedfortaellinger i mange
varianter tilbage.

DE D0DES GUDSTJENESTE.

De omflakkende, hvilelose sjaele, som onsker at vaere

med til kirkegangen, har ingen ret til at komme indenfor

gudshusets dore og m& knaele udenfor. Men det er sk£t

engang imellem, at en levende er kommet med. Det har

naesten altid kostet livet. En dame horte klokkeringning

fra kirken S. Maria Maggiore i Palermo. Hun taenkte, at

det var fromessen, tog sit toj og ilte afsted. Gudstjenesten

var alt begyndt, kirken oplyst ved det svage lys af nogle

sorte kaerter. Hun taenkte ikke p& noget, der var fuldt af

mennesker, og hun knaelede p& sin saedvanlige plads. En
af de tilstedevaerende traengte sig hen til hende og hviskede

:

»g&, denne messe er ikke for dig!« Forfaerdet rejste hun
sig, ilede ud, og just som hun havde n&et gaden, horte

hun bSde kirkedoren og gravene med et brag lukke sig.

I en anden ligeledes italiensk fortaelling, er det en veninde,

som advarer den levende, og siger til hende: »g& bort,

X
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vi er alle dode, venter du, til lysene slukkes, dor du af

raedsel!«

I byen Kamnitz i Tysk-Bohmen er det gammel skik,

at der Allesjaelesdag holdtes fromesse i Maria kapellet. En
gammel kvinde havde besluttet at ville vaere med. Hun
v&gnede ved midnatstide, og da m&nen skinnede klart,

troede hun, at det var dag, ilede til kapellet, hvorfra hun

horte orgelspil og s& lysglans. En gammel morlille vin-

kede til hende ved doren, at hun ikke mStte gk ind, men
hun agtede ikke derpS, tr&dte naermere og s& den praest,

der for mange kr siden havde viet hende, og som laenge

havde vaeret dod, forrette altertjenesten; om alteret riddere

i str&lende rustninger med deres svende, kirken fyldt til

traengsel af mennesker i underlige gammeldags klaedninger,

og forstod nu, at det var de dode, der £n gang om &ret

har lov til at gk i kirke og here messe Allesjaelesnat. I

det samme slog klokken 6t. I et nu slukkedes lysene, alt

forvandt, og hun var ene i den morke kirke.

Da kirkebetjenten tidlig om morgenen lukkede op,

fandt han den gamle, der fortalte, hvad hun havde s£t,

men s&snart solen bred frem, sank hun dod om; thi den,

der har vaeret med ved de dodes messe, f&r aldrig solen

mere at se.

SP0GELSESPR.ESTENS MESSE.

Det traf sig, at en kone, som var i kirke Allehelgens

aften, faldt i sovn under messen, og klokkeren lasede

doren uden at blive hende va'r. Da hun v&gnede op, blev

hun overrasket ved at vaere alene i kirken; der var jo

intet at gore, men endnu mere forbavset blev hun, da

klokken slog tolv, og alterlysene taendtes af sig selv, og

hun s& en praest i messedragt g& op til alteret.

Forst knaelede han, derefter vendte han sig om mod
den tomme kirke og sagde tre gange med hoj rest:

»Er her nogen tilstede, som vil svare, nSr jeg messer?«
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Konen var for angst til at sige noget, praesten gik ind

i sakristiet, og lysene slukkedes.

Da kirken naeste morgen blev lukket op, ilede konen
over til praestegarden og fortalte alt, hvad hun havde s6t

og oplevet.

»Er du ganske vis pa, at sagen haenger saledes sam-

men?« spurgte praesten. »Er det rigtigt, hvad du siger,

kan du bevise en sjael i pine en stor tjeneste. Din dreng

er jo endnu ikke ti ar gammel, tag ham med i kirke, lad

ham give messesvarene, og nar tjenesten sa er tilende, vil

praesten spdrge, hvad han skal have for sin ulejlighed.

Sig sa til ham, at han skal svare: »Guds himmerige«.

Naeste Nat blev da konen sammen med hendes barn

p&ny lukket inde inde i kirken, hvor alt gentog sig som
den foregaende nat. Praesten spurgte langsomt og alvorligt

:

»Er der nogen, som vil svare, nar jeg messer?«

»Jeg vil!« sagde barnet og tradte frem.

»Ja sa, kom da herhen, barn!«

Den lille dreng gav ham messesvarene, og da alt var

forbi, vendte praesten sig om til ham og sagde:

»Du har gjort mig en stor tjeneste. I femogtyve ar er

jeg kommen her hver nat, nu har du bragt mig frihed;

hvad vil du have til Ion, barn?«

»Paradiset!« svarede han.

»Om tre dage skal du vaere der.«

Trediedagen derefter la barnet dodt i sin lille seng.

Et andet sagn fra Frankrig fortaeller om en spogelse-

praest, der ude pa landevejen leder efter en mand, der kan

give ham messesvarene og derved lose ham.

Undertiden felges dode og levende til kirke. En kirke-

gaenger pa vejen til dedsmessen horte sin afdode moder

r^be: »vent lidt tag mig med!« Han sa om uden at

kunne fa qje pa nogen. Nar forsamlingen den nat gar op

og ofrer, er de dede med i folge, man kan se dem gen-
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nem den krummede arm af en levende, der selv g&r op

til alteret.

Rimeligt er det jo, at de dede, der koramer fra skygge-

riget hinsides graven og stir menneskaebnernes dunkle dyb

naermere end vi andre, har bud og bringer varsel til dem,

der i &rets lob skal g& bort. De, hvis qjne er opladte for

den skjulte verdens liv, kan Allesjaelesnat se skikkelserne

af dem, som skal de, enkeltvis mode ved kirkeg&rdens

l&ge. Indenfor st4r Deden i sin kendte benrad-skikkelse,

byder hver enkelt h&nden og ferer ham dansende hen til

hans gravsted. Samme nat kan en staerk rest heres, der

ude p& kirkeg&rden naevner deres navne, som skal do. En
spotter kom til at here sit eget navn og fandtes nseste

dag ded i sin seng.

TIGGEREN JOHANNES.

Han var en nysgerrig og snu person, og taenkte som sS

:

»Kunde jeg i forvejen sige alle dem, der skal de i Sret,

besked om deres dedsdag, var dervist adskilligt at fortjene.*

Altsil gjorde han sig rede til Allehelgens aften at g& op

p& kirkeg&rden, hvor der var samlet henimod en snes ben-

huse. Han skjulte sig s& godt, han kunde, og lagde sig

ned pi maven i graesset.

S& gik tiden, og han ventede pS, at de dede skulde

begynde deres samtale.

Omsider sagde en af dem:

»Ven, herer du mig?«

Tiggeren herte resten naer ved sig, den gik forbi hans

ere som et pust af nordenvindens iskolde &nde.

»Ja vel herer jeg, ven«, svarede en anden rest, »men

der er en levende iblandt os.«

»Jeg v6d det nok, han er kommen for inat at here

listen over de dede.«

»Lad ham here den!«

»Men den ferste, der er nsevnet, har kun to minuter

tilbage«.
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»Hvem er det?«

»Tiggeren Johannes.*

De tvende roster led gennem natten, klanglose, i hurtig

folge. Hvert ord borede sig som en istap ind gennem
hans ore. Hans navn var naeppe udtalt, for han opgav

&nden.

Naeste morgen blev han funden stivfrossen og dod p&
kirkeg&rden, og hvor han 1&, blev han bcgravet.

Atter komraer jeg tilbage til, at som dagen horer

de levende til, er natten de dodes. Ikke blot de dode,

der ligger jordede bag kirkegardens hegn, rejser sig i uro,

men alle spogeriets blodlose skikkelser er p& faerde: den

viide jagt farer susende og larmende gennem luften, skov-

fruer og elverfolket, alle fortabte sjaele er losladte, sk der

knap nogensteder er fred for dem. I Tyrol hyler »Alle-

sjaelestormen*, med tallose skarer af dodninger, under sus

og brus gennem den morke nat. »Sjaelevognen« korer i

Flandern gennem luften med sin ladning af urolige menne-

skesjaele. Over Frankrigs bjserge, over Englands sletter

suser »Spogelsejaegeren«, fulgt af sine hylende hunde.

I deres verden, som bor under jorden, er der uro.

Hojene, hvor de Underjordiskes stille folk lever, st&r Alle-

sjaelesnat abne.

Alle, som ellers er bundne, loses den nat; om det s&

er de umaelende dyr, Mr de rost og maele. Men laegger

husbonden sig p& lur for at lytte til deres tale, horer han

sin egen dodsdom. Vil de levende prove p& at vaere med
i de dages hemmelighedsfulde liv, kommer de til at betale

deres dristighed dyrt.

Hvor sS mange af morkets skikkelser faerdes, er der

lejlighed som ellers sjaelden til at traede i forbindelse med
dem og ved hjaelp deres opna, hvad ellers aldrig kan fks.

Man g^r &rsgang om huset, soger og farkaeresteorakel;

store skatte kan vindes, om man Allesjaelesnat ved mid-
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natstide slaeber en ligb&re om kirken. Samme nat kan

en fortryllet piges laenker loses, og man kan tvinge de

dode til at give sig en usynlighedskabe, om man laegger

sig p& alterets trin, s& hver sjael, der med de levende gar

op at ofre, mk traede pa en.

BES0G VED GRAVENE.

De to festdage, Allehelgens- og Allesjaelesdag besoger

levende de dode. Enhver drager omsorg for sine naerme-

ste; alle modes pa kirkeg&rden, unge og gamle, fattige og

rige, i tallose skarer, alle sorgeklaedle. Der omtales, at

der fra Bryssel 1. November omtrent samledes 45,000 menne-

sker p& kirkegfirden, 2. November omtrent 15,000 (1897).

I Paris skal skikken med besog ved gravene vaeret gaet

staerkt i glemme, men efter belejringens og kommunens
raedsler, da dodens og gravens alvor kom folket naer, og s&

mangfoldige familier i den store verdensstad fik sorg, op-

toges atter besoget hos slaegtens dode p^ kirkegardene.

Fra Neapel siges der arlig at skulle samles 50— 60,000 ved

gravene (1891).

Kvinderne standser ved gravene, stsenker venners og

slaegtninges grave med vievand, som laesker sjaelene i pine.

De medforer kranse af vedbend med rode baer, smykker
gravminder med guirlander og buketter af efterarets sidste

gront og blomster. Graedende grupper omgiver de friske

grave, hvor sorgen over dodens skilsmisse endnu er ung

og staerk. I Tyrol anmodes praesten om at komme og

bede ved gravene for de dodes sjaelefred. Sm& pengestyk-

ker gemmes i Schwaben ved gravminderne, og bornene

opfordres til at se efter, om den afdode ikke har taenkt

pa dem, og der er fortaellinger om, hvor staerkt born er

blevet grebne af taknemmelighed mod de dode, som huskede
dem under deres egen lidelse.

Af blomster og gront er der jo ikke i det sildige efter&r
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s&meget at tage til. Gravene stros med traekul, hvori der

hegges monstre, vel tiest kors, af ronnebaer. Ellers er der

chrysanthemum, der kaldes »Allehelgensroser« i Frankrig,

morgenfruer (calendula), der endnu i Sydtyskland ved No-

vembertide kan findes i blomst. Semandsgrave i Bretagne

indrammes med engelsk graes (armeria), glattes med hvidt

havsand , hvori laegges kors af brogede konkylier. Endelig

er der endnu til pynt vedbend og vintergront. Jaevnlig

saetter man en sk&l med vievand, hvori en buxbomkost
til at staenke med, ved fodenden af graven.

I Brunsvig og Thuringen kan man i gravminder se

sm& nischer udskSrne, hvori den afdodes fotografi med
glasl&g for. Allesjaelesaften Sbnes l&gene, nar lysene derude

taendes. Thi ved merkets frembrud skinner lys ved lys

p& kirkeg&rdene ved alle grave. Nogle siger, at onde

Snder der\red holdes borte. Er der kapelformede grav-

minder, oplyses de indenfra. Man anbringer lysene, som man
kan bedst, foran eller bagved gravene, nok sjaelden eller

aldrig ovenp& dem, i sorte eller hvide glas, i lygter; blae-

ser et lys ud, er det en from pligt atter at taende det. Her

og der kan ses farvede lamper, naesten skjulte afblomster

og kranse. N&r vokslys taendes, anser man det som et

slags offer. Man kappes med gravpynten.

Underlige skikke lober sommesteder med, hvilke man
har ondt ved at forklare sig. En skik fra Belgien naevnes,

at slaegtninge om eftermiddagen laegger str&kors p& deres

dedes grave. Derefter gSr man hjem eller til kros, morer

sig pk bedste m&de med drik og spil og sang, vender s&

ved forste slag af midnatsklokken tilbage til kirkegSrden,

hvor korsene tsendes i brand.

I Messina synes at findes en rest af den klassiskse old-

tids dodsm&ltid bevaret. Folk gSr de dage p& kirkeg^rden,

man tager mad med, soger sine slaegtninges grave, spiser

og drikker muntert sammen, for at kunne leve laenge og

lsenge aere de afdode.

Men dette er ikke den eneste rest af det hedenske dods-
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offer, som folkeskikken viser os. Hjemskikkene er alt om-
talte. Ved gravkorsene lagdes, eller p& dem haengtes

»sjaelebr0d«; i 17. hundrede&r satte man bred, vin, mad
pS gravene i Schwaben. I Bayern omtales, at der p&gra-

vene stilledes vievand og en sk&l med bredkrummer til et

m&ltid for sjaelene. Hos fjaernere boende folk bekraeftes

skikken. Mad saettes p& dedes grave i Rusland, vin og

honning haeldes p& dem. Man »renser foraeldrenes 6jne«

ved at stre blomster og laegge kranse p& deres hvilesteder.

Serber laegger rede aeg p& de dedes grave mandag efter

»hvide sondag«. Nygraekere laegger kager pS gravene St.

Andreasdag sidst i November. Born, forbirejsende tiggere

og fremmede tager dem og spiser dem.

Eller, da man ikke laenger kan give til sine afdede,

hvad man under dem, giver man i deres navn, for deres

skyld almisser til de fattige, dedsofrene aendres til almisser.

Man bager i Bohmen lange bred, formede som menneske-

b£n i Allesjaelesdagene og uddeler dem til born og tiggere.

I Tyrol saettes mad udenfor dorene, mange almisser ud-

deles; born g&r omkring og banker med traehamre pS

dore; der bliver lukket op for dem og de fSr almisser.

PS sidealtre ofres under gudstjeneste for de dede en »sjaele-

sk£l« med mel og korn og indtil tre fod lange flettede

»sjaelebred«. Man tager i Frankrig hasselnedder, valned-

der og aebler med til kirke, hvor de uddeles blandt born.

I Abruzzerne trakteres fattige med aertesuppe.

Hojtiden blandt gravene indledes vel mange steder ved

processioner, hvor alle deltagerne baerer taendte lys, som
saettes p& de sidst afdedes grave, sSledes i Belgien, langs

Rhinen, i Schwaben og Karnten. Liges& blandt Arden-

nerne, hvor der dannes en plet fyldt med hvidt sand p&
hver grav, og deri faester man 10—20 rede lys. Som af-

slutning ordnes en stor »kaerteprocession« sondagen efter

Allesjaelesdag enkelte steder i Flandern. Tidligere skete

den s& sent som fra 7—lOaften, nu er tiden for at hindre

uorden fastslSet til Kl. 4 eftermiddag. Alle huse ere op-
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lyste, mange fremmede kommer til byen for at vaere med.
Hver deltager baerer i det mindste £t braendende lys i hftn-

den, mange hele knipper af lys, og man ordner sig i to

raekker, midt blandt hvilke der forst g&r en praest med et

undergorende Mariabillede, hvorefter felger andre med
det hojhellige sakramente, efler traditionen til minde om
en smitsot, som standsedes ved den Hellige Jomfrus hjaelp.

Hermed er denne undersogelse til ende. Jeg henviser

endnu blot til udstillingen af pyntede og friserede lig i

Italien, til beseget i katakomberne, hvor rummene udsmyk-
kes med menneskeknogler og benrade.

N&r vi nu ser tilbage p&, hvad der her er fremstillet,

mk saerlig maerkes folgende traek, som vi senere andetsteds

skal genfinde.

I den aeldgamle hedenske dedskultus findes en ind-

bydelse til slaegtens dode; et m&ltid, som hensaettes til

dem og endelig som det tredie: en anmodning til demora
at forfoje sig bort.

Da kristendommen var bleven statsreligion, fortsatte

den store maengde ad de gammelkendte veje, sS at den
antik-romerske dodskultus, ialfald delvis, bevaredes under

forskellige former, forst til trods for kirkens forbud, senere

i ly af Allesjaelesfesterne. Det gSr her, som det er g&et

ved andre lejligheder, at visse skikke er officielt-kirkelige,

andre, hvori gammelhedenske rester gemmes, horer hjem-

mene og privatlivet til.

Man venter i Allesjselesnsetterne de dodes besog, thi da

&bnes alle grave, derfor lukker man dore og vinduer op,

varmer stuer, taender ild pS arne, opreder senge, mad frem-

saettes med lys p& bordene. Man fejer ikke, for ikke at

jage sjaelene ud; intet tages op fra gulvet: hvad daer fal-

der, er sjaelenes eje. Enhver larm og smaekken med dore

undg&s for ej at bortkyse de dode. Men nSr alt dette iagt-
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tages, kommer slaegtens dode i besog i det gamle hjem

og velsigner alt, giver bdrnene gaver.

Den fuldslaendige, gamraelhedenske skik, at de dede

indbydes til m&ltidet og atter jages bort, kender jeg kun
fra Esterne.

NSr sjaelene har vaeret gaester i hjemmene, samles de i

kirken til gudstjeneste, men intetsteds plejer de at t&le

levende mennesker iblandt sig, derfor er det de naetter

farligt at faerdes ude, hvorpS der findes mange exempler,

og enhver bliver hjemme.

I de samme naetter f&r husdyrene maele, vaetter og gen-

faerd drager i susende fart gennein luften, hoje Sbnes,

skatte kan soges og findes, varsler tages.

Alle disse traek genfindes et for et i den nordiske juletro.
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.DA SKIJLDB MAN BLOTE IMOD VINTE-

REN TiLETGODTAR, OM MIDVINTER
TIL GOD AFGR0DE OG TREDIE GANG
OM SOMMEREN. DET VAR SEJRSBLOT-

Yngl. saga k. 8.
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Norden med sin is og t&ge ligger langt fra de sollyse

og solvarme Middelhavslande. Langt er vi nu fjaernede

fra den »evigestad«, i oldtiden var afstanden laengere end

mellem os og Kina i vore dage. Dunkle rygter n&ede frem gen-

nem aeventyrlige somaends vidunderrejser om egne med ende-

lese skove, sumpe hyllede i taette t&ger, om et fjaernt land,

Thule, som blev skimtet gennem dis og uvejr af romerske

sefolk, der omsejlede Britannien. Havet nordp& var ikke

skinnende blankt som Middelhavet med bolger, der rejste

sig under svale vindes susen, men det var »tvsert«, »stift«,

>gel£agtigt«, vanskeligt at befare; selvstormen kunde ikke

saette det i bevaegelse, som det skete med andre have, vel

sagtens »fordi havet var s& stort og dybt og derfor vanske-

ligere at f& magt med.« Og hvem kunde for alvor tsenke p&
at rejse bort fra Italien til et land som Germanien, hvor

egnen var uden ynde, himmelen barsk, alt morkt at se

til? Kun, naar man har hjemme slige steder, drages man
derhen. Et folk bor hqjt mod nord, Svionerne, ved det

hartad ubevsegelige hav, der omgiver og afslutter hele jor-

dens kreds. At verdens ende maa vaere der i naerheden,

kan man slutte af, at den nedgaaende sol med sine sidste

strSler skjuler stjaernerne, til den atter st&r op. Folketroen

p&st&r endogs&, at man harer dens susen, at man kan se

solhestene og dens hoved med str&leglansen.

S&ledes skildrer en romersk forfatter, Tacitus, i kejser-

tiden disse fjaerne lande. I det 6te Srhundrede taler den
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grseske historieskriver Prokopius om et land hojt mod nord,

hvor folket var 35 dogn uden sollys. Henimod den tid,

da solen atter kunde ventes, blev maend sendte op p&
bjaergtoppe for at holde udkik, om dagen ikke snart kom
igen. S&snart de sk den, ilede de ned i dalene med bud,

at om fern dage vilde solen kunne s6s i dalene. Alle glae-

dede sig, og &rets storste fest fejredes blandt Thuliterne.

Dette vil omtrent svare til Lofoten og VesteriUen i

Nordland, og det er let at forstS, at mennesker, der sidder

i trange fjaelddales marke skygger, jubler og holder fest,

n&r solen atter s6s og bringer for&rs- og sommerbud. Men
der er langt derfra til Sydnorge, Mellemsverige, Danmark,
hvor historien begynder.

Imellem Kristi fodselstid og omtr. &r 1000 har der s& vel

boet i de skandinaviske lande en jordbrugende befolkning, der

havde som husdyr oksen, hesten og desuden f&r, geder,

svin og hens. Folket har vel ogs& haft et maerke pS &rs-

tider og en forestilling om &rets laengde, men hvorledes

tiden er blevet beregnet, inden sydlandsk kultur traengte

ind, kan der naeppe oplyses nogetsomhelst om. At der i

Norden levede et krigerisk og staerkt folk fik naboerne

tidlig at vide. Brugen af jaernet menes kendt i Danmark
fra det 5te &rh. for Kristus. Om ved 790 eft. Kr. fik Irerne

de forste nordiske vikingers tunge svserd at prove. Et halv-

hundrede &r senere (852) blev Dublin grundlagt af Nordboere.

Northumberland, som blev kristnet omtr. 650, blev to

hundrede &r senere angrebet af nordiske seravere. Ansgar

kom med sine romersk oplserte munke 826 til Danmark,
830 til Sverige, s& der har inden &r 1000 e. Kr. vaeret be-

roringspunkter nok mellem nordiske Folk og de sydlige

landes kultur, ogs& for Olaf Tryggvesens og Knud den
Stores dage. Rimeligt er det s&, at det barbariske folk

har modtaget mange p^virkninger af kulturfolkene, blandt

andre laert en sikkrere beregning af &ret ved den julianske

kalender. Nir da Snorre har skrevet gamle frasagn om
hevdinger, der har haft riger i Nordlandene, efter kyndige
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maends beretninger, efter slaegteregistre fra konger og stor-

aettede maend, og nedskrevet aridet efter gamle kvaeder og

sagadigte, s& ligger der dog vel mindst 300 &r, ni slaegtled,

mellem ham og kampene om enevaelden i Norge, og det

turde vaere rimeligt, naar han skildrer blotgilder og andet,

at senere tiders tanker har p&virket traditionerne, ogsS hans

beretning om de tre store offerhdjtider, »h0stblotet«, fejret

i efter&ret for at hilse p& vinteren, tmidvinterblotet« til god

afgrode, og endelig »sejrsblotet« ved sommerens begyndelse,

n&r vikingerne drog p& haertog.

Midvinterblotet er jo nu det, som her interesserer os.

N&r holdtes det? En nat, som kaldtes hdggun6tt, hoku-

n<5tt, et ord, det er vanskeligt sikkert at tyde. Den nat

fandt man ved fra den ferste sommerdag, d. 14de April,

Tiburtius, at regne 13 Uger tilbage, man kom da til en

dag i ugen mellem den 9de— 15de Januar, det var mid-

vinter, og talte man andre 13 Uger fremad, n&edes mid-

sommer, ugen mellem d. 13de—20de Juli. Andre 13 uger

laengere frem, den ferste vinternat i ugen mellem lite

—

18de Oktober, saedvanlig naevnes Calixtus, d. 14de Oktbr.

Det er jo klart, at hele beregningen s&ledes er afhaengig

af udgangspunktet. Hvorfor tog man s& ugen mellem

9de—15de April som sommerens begyndelse? Afjaevndogn

kan den jo umulig vaere afhaengig.

S&vidt man kan se, er dagen valgt med hensyn til den

romerske p&skeberegning. Med p&ske begyndte i middel-

alderen sommeren, og p&sken kunde falde p& en af de

fem for&rssondage efter d. 21de Marts. For at have en

fast og red tid at begynde med, valgtes den midterste af

disse fem sondage, d. 3die, s&ledes at den lste sommerdag

p& Island blev torsdagen efter denne sondag.

Er dette nu rigtigt, er det jo klart, at bestemmelsen af

hedenske fester, dersom i det hele taget Snorres og sagaernes

maerkedage er p&lidelige, afhaenger af den kristne kalender.

Med andre ord, det kan ikke oplyses, hvorledes offertiderne

har vaeret bestemte i den forkristelige tid, om de har stSet

Digitized byGoogle



86 H. F. FEILBERG

i forhold til solhvervet eller ikke. Den usikre form af

hoggun6tt synes ogs& bestemt at tyde p&, at traditionen

er bleven forvirret.

Det er jo taenkeligt, at hvert af de skandinaviske lande

har ved midvinterstide haft sin store &rlige offerfest, Dan-

mark i Januar, Uppsalafesten om ved kyndelmisse i Sve-

rige, og midvinterblotet i Norge.

Dette lader jeg nu st& hen for at prove p& at udrede,

hvad der af sagaerne kan oplyses om festerne, der vel isaer

for julegildets vedkommende enten var sammenskudsgilder,

s& at n&r blotet skulde finde sted, var det gammel saedvane,

at alle bonderne skulde komme did, hvor hovet var og

bringe derhen med sig de sager de behovede, s&laenge

blotgildet stod. Enhver skulde ogs& have sit eget el med
sig. Eller ogs& kunde alle omkostninger udredes af en

eller anden stormand. S&ledes gjorde i Hakon den Godes

tid Sigurd Jarl, der var en s&re gavmild mand, som ud-

forte et navnkundigt vaerk : han holdt et stort blotgilde p&
Lade og bestred ene al bekostningen.

Fremdeles er festen bleven fejret i hovet, hvis ene del,

hvor gildet stod, udgjorde et rum som hovdingens eller

bondens stue.

Om vinteren, n&r maendene sad hjemme fra deres vikinge-

tog og havde bragt s&r og gods i msengde hjem med sig

og havde nok at fortselle om fra kampmoder og fremmede
lande, da alt markarbejde hvilede, ingen thingrejser krae-

vedes, sk havde man lejlighed til at modes ved det festlige

lag. Gildernes tid var inde, man gjorde sig rede til oflfer-

festerne, hvor folket og guderne madtes, folket bod sine

guder til gsest. Ved store afgorelser er der ofret menne-

sker, ssedvanlig heste, kvaeg, svin og f&r, som blev slagtede

foran gudebillederne, blodet blev samlet i kedler og staen-

ket med koste over folket p& den ene side, mens p& den

anden gudebillederne, altre og vaegge ogs& bestroges. I

billedet er guden selv jo hemmelighedsfuldt tilstede, blodet

knytter b&ndet fastere mellem folket og dets gud, folket
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tor vente fra de maegtige, der r&der, god &rsgrode, sejr i

hvert kampstaevne med fjender.

N&r s& guderne havde f&et deres ret, modtes folket i

hovets gildessk&le, ildhus eller stue. Derkunde jo vaereflere

hundrede samlede, n&r konger eller hovdinger bed til gaest.

»Stuen« i bondens gird var aflang, bygget i rektangel,

i hver gavlvaeg en dor. Langs midten ad gulvet i en for-

dybning var ildene, ofte mange, taendte. Arnestedet var

omgivet af tynde, flade, kantstillede sten. Det n&ede ikke

helt hen til gavlvaeggene, for enderne var der fri plads til at

faerdes. Den maegtige reg trak hen under taget ud af rog-

hullerne foroven. Gulvet var i den aeldre tid af faststam-

pet ler, der stroedes for varmens skyld med halm eller

kaersiv, hvad skaffes kunde, som almindeligt i middelalderen.

Langs vaeggene stod der langbaenke, p& midten hqjsaedet,

hvis haedersplads var p& den nordre side. Daer havde

de fornemmere personer af familien deres plads s&velsom

ansete fremmede gaester. Husbonden sad naturligvis p&
haederspladsen. Lige over for ham ved den anden lang-

vseg enten den, der gik husbonden naest i anseelse, eller

den fornemste gaest, men p& begge sider kunde der sidde

flere end en. P& hver side af gulvet var der to stolper,

»hdjsaedesdjleme«, der gik helt op til taget, og de udmaer-

kede sig ved at vaere langt svaerere end de andre og praeg-

tig udsk&rne, tit prydede med billedet afThor. Deholdtes

hojt i aere og ans&s som en slags husguder. S& kunde jo

guden i sit billede selv vaere tilstede og tage del i maeri-

denes glaede og det festlige lag.

P& vaegge og loft var pan61, pyntet med udskirne eller

malede billeder af beromte oldtidshelte, af oldsagn eller

myther. Tilmed var vaeggene haengte medtapeter, somme-
tider af dyrehuder, til andre af gr&t eller farvet vadmel.

Ogs& omtales praegtig udsyede silketapeter; havde man
ikke selv nok, l&nte man sig frem hos sin nabo. Bag hver

mands plads kunde atter hans v&ben og skjold vaere haengte.

Bordene synes at have vaeret sm& og smalle, i aeldre
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tider har man ikke brugt fade eller tallerkener, men lagt

maden p& bordet, s& kunde hver tage for sig med haen-

derne. Ved en af stuens yderste ender stod p& selve jord-

gulvet taet ved indgangen, udenfor ildene, et skaenkebord,

hvorp& et stort kar. I dette blev drikken b&ret ind og

blev deraf ost op i drikkebaegerne eller hornene, dels af

de drikkende selv, som jo s& m&tte rejse sig fra deres saede

og g& derhen, dels, ved gilder, af opvartere, hvis plads

kvinderne ved saerlig hojtidelige lejligheder indtog.

Var der sSmange gaester tilstede, at de ej kunde rum-

mes p& de faste langbaenke oppe pS braeddegulvet langs

husets sidevaegge, blev der stillet lose baenke ned pS ler-

gulvet. De, som sad p& dem, havde da ryggen til ildene,

og gaesterne kom s&ledes til at sidde i fire rader gennem
hele stuens laengde.

Endelignaevnerjegdet ophojede braeddegulv, tvaerpallen,

i den ene gavlvaeg, hvor kvinder, almindeligvis s&velsom

ved festlige lejligheder, havde deres saede.

Denne skildring vil i de store traek passe p& gildessalen

i hovet, der var delt i to rum, et langhus til selskabsbrug

ved offerfesterne og s& en tilbygning omtrent som koret i

de kristne kirker. Denne var den egentlige helligdom,

rundbygget og m&ske hvaelvet, og daer stod i en halvkreds

gudebillederne. De som tiest naevnes, er Thor, Freyr,

Njord. Midt i halvkredsen af guderne var et alter bygget,

p& det 1& »edsringen«. Ligeledes havde kedlen med offer-

dyrenes blod daer sin plads s&velsom staenkekosten. NSr
s& offertjenesten var tilende, blev kodet af de slagtede dyr

kogt til spise for folket. Ild skulde der vaere midt pS gul-

vet i hovet og kedler derover, og man skulde baere de

fyldte baegere over ilden. Den som gjorde gildet og var

»hov-gode« skulde signe baegeret og al blotmaden. Ferst drak

man Odins baeger til sejr og magt for kongen, s& Njords og

Freyrs baegre til

»

kr og fred « . Derefter plejede mange at drikke

bragebaegeret. Man drak ogsS skSl for dem af sine fraen-

der, som havde vaeret gaeve, og dette kaldtes deres »Minne«.
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Det er jo let at forstd, at n&r gudehovenes gildestuer

skulde samle hundreder af mennesker ved drikkelaget, som
fulgte offeret, m&tte de vaere store og rummelige. Der for-

tselles da ogs&, at Islsenderen Thorgrim rejste p& Kjalarnaes

i Sydisland et hov 100 fod langt, 60 fod bredt.

Et par traek vil det vaere nodvendigt endnu at frem-

drage. Under gildet, m&ske isaer ved bragebaegeret, var

det skik, at maendene aflagde lefte om at udrette en eller

anden stord&d i lobet af &ret, og for bedre at kunne s6s

og hores tr&dte hver frem p& en ophojet plads. Et par

gange omtales, at manden lagde sin h&nd p& en stororne,

der blev fert ind i hallen, idet leftet blev gjort.

Endelig naevnes det, at venner og slaegtninge kunde

give hverandre gaver ved julegildet, og at der holdtes

festlege.

Det ligger jo naer at sporge: er der noget saerligt, der

samler folket ved julegildet? Det har vel som andensteds

blandt hedningefolk vaeret kraevet som en borgerpligt, at

alle vedkommende skulde mode til oflFer s&velsom til

gilde, men hvorom, om hvilken gud samlede man sig?

Var det den stigende sol med dens sejr over morket? Det

forekommer mig lidet troligt, n&r der ikke laegges tanker

ind i sagaernes korte og ufuldstaendige redegorelse, som
daer ikke findes spor til. Navnet »Jul« giver ingen oplys-

ning. Det synes at stamme fra et ord, der betyder at

holde sig lystig, m& vel altsS blot betyde en lystig gildes-

tid. Mere oplysning giver udtrykkene om ofringen ved

midvintertide : »til grade «, »til Srsvaekst og fred«, » til fred

og god vinter« bragte man offer, hvad der var naturligt

for et korndyrkende og kvaegavlende folk, der h&bede p&
vinterfede ad &re, mens det i festligt lag fortaerede en del

af den svundne sommers frugt. Iblandt guderne synes s&

Freyr den, man naermest m&tte slutte sig om. Han kaldtes

ganske vist saerlig Svearnes gud, men han havde jo sine

trofaste venner i alle de nordiske lande, og det er ham,

»der r&der for regn og solens skin og derhos for jordens
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grode, og ham er det godt at anr&be om et frugtbart kr

og fred. Han r&der ogs& for maends lykke med gods.«

Andre steder siges om ham, at han gor godt &r, giver menne-

sker fred og kaerlighedsglsede og er aegteskabets gud. S&

er det vel rimeligt, at han i folkets tanker fik forste plads,

n&r der ofredes for grade og &rsvaekst.

Et s&dant offergilde mk med al sin barbariske pragt

have frembudt et ejendommeligt billede. De mange, v&ben-

klaedte mennesker, barske og bredskuldrede skikkelser,

maerkede af storm og uvejr og mange kampes s&r, samles

i det store rum, med de luende ilde langs gulvet. Over

ildene hang kedler med offerdyrenes kod, der omdeles til

dem, der sidder ved bordene, mens rogenvaelter sig mork
og tung henunder loftet og soger sig udgang gennem lys-

hullerne i taget, men af og til sl&r ned, n&r et stserkt vind-

stod kommer.
Kong Sigurd lod gore et gaestebud rede med al pragt

og overflod, det bedste, der var at f& i landet, bSde af drik

og spise og indbed talrige gaester. Dronning Asta befalede, at

den store sal skulde saettes istand med kostelige prydelser,

og lod anbringe et haederligt hojsaede som det sig burde, i

hvilket Olaf skulde sidde om julen. Forste juleaften forte

Asta Olaf til hojsaedet samt alle hans folk og anviste ham
et anseligt hojsaede, som det sig burde. Da han nu havde

taget plads med sine ledsagere, kom kong Sigurd i hallen

med hele sit folge og ifort al sin kongelige prydelse. Han
gik henimod kong Olaf og hilste ham kaerlig, bod ham
og alle hans maend tage tiltakke, bad ham forblive hos

sig, s& laenge han vilde, og fremforte dette med mange
fagre ord. DerpS tog han saede ved siden af Olaf, og da

begyndte kongerne at tale mangt et forstandigt ord sammen
og drikke under megen glaede og gammen. SSledes led

julen fra h&nden, og Sigurds anseelse voksede ved dette

gilde og den praegtige anretning.

Dette er et traek. Langs bygningens langvaegge stSr

baenkene p& en ophojet pall, street med siv eller halm. I
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krogen ved doreri, i halmen, har stavkarle og traelle plads.

Horn og baegere fyldes af de store olkar, de baeres om, gSr fra

hSnd til h&nd, tommes og fyldes atter. Der drikkes sk&ler,

>baeres 0I over ild«, med den som sad ligeover for. Man
drak i hedenskabets tid de gamle guders sk&l, idet man
hver gang naevnede navnet, til hvis aere baegeret tomtes,

senere St. Martins sk&l, St. Bents, Hellig Olafs, samt Guds
og Kristi sk&l. Desuden sk&ler for afdede, isaer da ved

arveel, og der st&r gny og bulder fra den store forsamling.

Men pludselig bliver der stilhed, letter begynder man at

aflaegge.

Da folk var komne til saede forste juleaften stod Hroar

op og sagde: »her traeder jeg op p& baenkestokken og af-

laegger det lafte, at jeg, for naeste jul komrmer, vil bryde

vikingen Sotes gravhoj op!« Ved et bryllup, da bordene

var opsl&ede, og folk var komne til saede, steg brudgommen
Herstein frem over bordet, og gik derhen, hvor der l& en

sten, satte den ene fod p& den og sagde: »det lover jeg,

at jeg vil gore Arngrim landflygtig, forend Althinget i som-

mer er sluttet, eller ogs& vil jeg sorge for, at sagen bliver

afhaengig af min bestemmelse.* Derefter tr&dte han op

p& sit saede bag bordet. Endnu naevner jeg Find Svend-

sen, der en vinter om julen, da folk var komne til drikke-

bordet, sagde: »vidt omkring gores der nu letter iaften,

hvor der ikke er bedre at vaere end haer. Nu gor jeg det

lofte, at jeg skal tjene den konge, som er den hojeste og i

alle henseender fortrinlig fremfor andre.« Folk troede, at

han mente Hakon Jarl, men Find vidste at gore forskel

pa en konge og en jarl og havde himlens og jordens al-

maegtige Gud i sine tanker. Isaer er jo lafterne blevne be-

romte, der aflagdes af kong Svend og Jomsvikingerne ved

arveollet over Strutharald.

Alle lylter til lofterne, og bulder og gny rejser sig fra

forsamlingen, nSr en af maendene p^tager sig at udfare en

stor og farefuld dSd.

Udenfor er det morkt og koldt, det er midvinters tid,

Digitized byGoogle



92 H. F. FEILBERG

og sneen hvirvler for stormens kast. En s&dan aflen har

kong Edvins mand taenktp&, da hansagde: tmenneskelivet

forekommer mig, som n&r ved vintertide enspurvflyverhastig

ind ad den ene dor og straks ud igen ad den anden gennem
hallen, hvor du, konge, sidder tilhojbords med dine hevdinger

og stormaend og sidder lunt ved Mlet, som blusser p& arnen

i dens midte, mens det sner og stormer udenfor. Spurven

har det godt nok og maerker ikke til uvejret, mens den er

inde, men det varer kun et ojeblik, snart er den igen ude

i stormen og ude af syne. S&ledes synes jeg det g&r med
menneskelivet : det varer kun kort, men hvad der folger

efter, og hvad der gik forud for det, er vi aldeles uvidende

om.» Det kunde vaere sk£t i Norden som i England og

vakt tanker hos en eller anden afmaendene, n&r flammernes

urolige lys faldt med deres rode skaer ind over de barske,

blodige gudebilleder, der dunkelt skimtedes i »afhuset« i

hallens ene ende.

S& kan jeg da ikke i Sagalitteraturens meddelelser se

noget spor af en solkultus, som herer til julen, ingen fore-

stillinger, der i hedenskabets tid her i Norden knytter sig til

solhvervsdagen som en fest for det sejrende lys og menne-

skers jublende glaede derved. Er efterretningen p&lidelig,

befalede Hakon den Gode, at julen skulde i Norge fejres

p& den tid kristne maend holdt jul. Forhen havde man
helligholdtjulen hoggenat, det varmidvintersnat, og blevjulen

da holdt tre dage. Festtiden er altsS rykket 2—3 uger til-

bage fra midten af Januar til 25de December. Det synes

jo tilmed usikkert, om julen som fest havde et saerligt

maerke, der virkelig satte skel mellem den og andre gilder.

Den var jo ganske vist et offergilde, hvor mulig et offer til

Freyr trSdte i forgrunden, men drikkelag, mindesk&ler,

lofter synes at here med til andre gilder ogs&: bryllups-

gilder, arveol og mulig til flere endnu, sS heri kan intet

ssermaerke for julen soges.

Om et andet forhold fremdrages, kunde man m&ske
snarere traeffe noget, der saetter sit praegp&juletiden, s^ledes
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som den falder under vinterens lange, merke nsetter og

korte dage.

Oltidsfolk og folk, der i vore dage stir lidet bererte af

tidens kultur, har en hel anden verdensanskuelse end vi,

det 20de &rhundredes born. Der er flere verdener, hver

har sine indbyggere, hvem det vil tjene bedst, om de hol-

der dem p& deres eget. G&r nogen over graensen, er han
som den fremmede fredles, hjemles, s&ledes som enhver

udlaending i oldtiden og middelalderen igennem. Hvert

rige vaerger sig mod fremmedes indtraengen. Bonden har

sit hjem, det stykke af edemarken, hvor hans ekse har

fseldet traeerne, hans kvaeg graesser, hans plov skaerer furer

til kornet, hvor hans arnes ild blusser, og hvor han med
en brand derfra har hegnet sit skel. Daer er hans verden,

hvor han bor sammen med sin stammes eller sit folks

gud, der vil ham vel og skaermer hans eje.

Udenfor bondens jordlod er en anden verden, hvor

naturens raedsel bor i et ukendt land mellem fjaelde og

is i de dybe merke skove, blandt de endelese moser med
de hvirvlende t&ger, ude p& det brusende hav; daer har

alle slags vaetter tilhold, trolde, kaemper, uhyrer. N&r disse

skikkelser faerdes inde i deres hjem, herer man i menne-
skeverdenen bulderet af deres trin, n&r bjergskredene glider

ud under deres fodder. Man kan traeffe at se, hvor de

har klevet de maegtige fjaelde, merke, snaevre svaelg frem-

bringes ved et slag af deres stav. Store stene har de kastet

tilm&ls med. Deres henslaengte pile eller spyd er maegtige

klippeblokke. Haer og daer er en af troldene blevet over-

rasket af solen, de elsker natten, og man s£r til sene

slaegter hans maegtige skikkelse bevaret blandt de vilde

klippeformer. Det er farligt for mennesker at faerdes i dette

rige; hver modig mand, som vovede sig derind, har be-

st&et aeventyr i maengde, om han da er sluppen levende

fra sin dristige faerd.

Endelig er der de dodes rige. At et menneske dor be-

tyder for mange oldtidsfolk ej andet, end at han flytter
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bort fra sit hjem og sit folk til et and.et land, de dedes

rige. Her i Norden flytter den dede ind i hojen, han om-
bytter dagen med natten, d&den blandt levende mennesker

med tilskuerens plads i hojens merke, og bliver det ham
deer for trangt, kan han, n&r solen er g&et tilhvile, traekke

frisk luft udenfor, sege ad gamle, kendte stier til sit for-

dums hjem. Daer er han ilde s6t, de levende vaerger sig

mod ham, som de aevner; men de dode holder ogs& p&
deres verdens ukrankelighed, de tiler ikke levende, indende

mennesker iblandt sig, og kommer msend ind blandt ded-

ninger, gaelder det livet.

Selv om det nu bliver vanskeligt bide at fastsli en

bestemt dato for den hedenske jul og en bestemt form for

dens hojtid, kan man i al almindelighed sige, at den ind-

traf og fejredes i vinterens hjaerte, da morket i de lange

naetter rugede over landene, da mennesker lukker siginde

i deres huse, samles om lyset og ilden, mens udenfor,

hvor vinterens morke og kulde rider, alle trolde og vaetter,

men isser da de dode, fserdes.

Sagamaendenes interesse var det at fortaelle kongers og

slaegters historie, hvorledes mennesker medes i elskov eller

had, og kun nu og da, hvor beretningen om udforte be-

drifter kraever det, kommer fortaellerne ind pi folketroen

og de skikkelser, som den syslede med. N&r jeg da gor

forsog pi at drage tinier her, m& det udtrykkelig siges, at

kilderne stammer fra meget forskellige tider, og at beret-

ningerne alle er optegnede lsenge efter at de begivenheder, de

skildrer, skal vaere skete. Alligevel m& jeg antage, nir jeg

s6r hen til, hvad nutids folketro kan oplyse, at i det hele

og store fremstillingen kan vaere forsvarlig.

Natten er de dedes dag. NSr solen er g&et til hvile og

skyggerne falder over jorden, rejser den dede sig fra lejet i

hojen. Da Volsungen Helge var falden, hojlagt og gangen

til Valhal, sad Sigrun ene pk Sevafjaeld med sin sorg og

klage. Da gik hendes terne en aflen forbi hails hoj og s&

da Helge komme ridende med stort felge. Hun udbred:
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>Er det kun blaendvaerk mig tykkes at skue, hvad heller

kommen er gudernes skumring?

Tager de dede nu ganger med spore, eller fik heltene

hjemlov til jord?«

Hun g&r da ind til Sigrun:

>Ud gak nu, Sigrun, fra Sevafjselde, om det dig lyster din

konning at finde,

aben er hojen, kommen er Helge, ham rinder blod af

gabende vunder;

aedlingen bad dig de draber at stille!«

Men da de skilles, siger Helge:

>Tid er at ride ad redmende veje, lade den blege ganger
betraede

luflens de lydlese, flygtige stier, fjaernt ud i vest over

himmelens broer,

did ma jeg na, inden hanerne galer, vaekker i Valhal de

sejrende helte.

Alts&, da natten kommer oplukkes hojen, den dede

faerdes for atter, n&r hanerne galer og varsler solopgang,

at kunne vaere tilstede p& sit leje.

Ligeledes omtales det i Njals saga, at den dede Gun-
nars hoj stod &ben, da merket faldt p&, han var munter

og kvad en vise, der kunde heres udenfor. Torstein Tor-

skebider, der er omkommen, modtages en aften i hest af

dedningevenner i den &bne hoj. Om natten rejser den

dede Torgunne sig af sin kiste og laver mad til de levende>

der ferer hendes lig. Da Hervor sporger om vej til Hjor-

vards Hoje, svarer f&rehyrden hende: »efter solens ned-

gang tor ingen hser opholde sig under ^ben himmeU og

han fojer til : »det er vist ikke rigtigt fat med dig, siden du
om natten er nysgerrig efter de ting, som f& tor indlade

sig med midt om dagen.« Men da solen var g&et ned, be-

gyndte der en staerk dundren og hojildene blussede.

Hvad der gselder de dede sker ogs& med alle slags
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hekse og troldkvinder, som rider i kvaeld, i morket og

plager mennesker. Der omtales steder, hvor ingen kan
vaere om natten for bjaergtrolde og onde vaetters vrimlende

msengde. P& en var der megen troldridt om natten.

Endelig naevnes jaetteroster, der lyder advarende ved natte-

tide, kampe med jaetter i morket. Udg&rdsloke er laenket

i det morke land, og ved nattetide anfalder uhyrer de so-

farendes skibe.

I naer forbindelse med denne tankegang, at morke og

nat horer dode og vaetter til, stir det nseste, at p& den &rs-

tid, da morket er staerkere end lyset, har alle disseetsaer-

ligt staerkt liv. Derfor kommer atter og atter udtrykket, at

den dode ligger stille, s&laenge solen stir hojt, men s&snart

den synker, g&r det med dodningen som med den levende,

n&r solens ferste str&ler traenger ind til ham, han bliver

urolig p& sit leje. dagen og arbejdet kalder. Mange fandt

det efler Torolf Bogefods ded ilde at vaere ude efter sol-

nedgang. Mod enden af sommeren bemaerkede man, at

Torolf var pk faerde, man kunde ej vaere ude, n&r sol var

nede. Om hesten kom hverken fSrehyrde eller kvaeg hjem,

man herte don om natten. Da vinteren kom, viste Torolf

sig hjemme p& gSrden, og ingen turde om vinteren drage

gennem egnen. I Gretters saga hedder det, at hen pS for-

&ret, den tid, da solen stod hdjest, tog spogeriet noget af,

men aldrig s&snart lakkede det ad hesten, forend spogeriet

atter tog til. Gl&m IS ikke stille i sin grav; i den tid,

solen stod hojt, s& man ham langt sjaeldnere, men i be-

gyndelsen af vinteren viste han sig jaevnlig pk garden.

Sigurd og hans folk lider skibbrud ved 0stero og druk-

ner, men da vinteren kom, rejste mange gengangere sig i

Gata og rundt om pk Ostero, og Trends fraender s&s ofte.

Folk led meget derunder, nogle fik benbrud eller anden

m6n, og TrSnd blev i den grad forfulgt, at han turde ikke

faerdes alene om vinteren.

Hermed bor m&ske et andet forhold saettes i forbindelse.

I sovne er sjaelen pk vandring, da faerdes den sammen
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med andre sjaele, fylgjer og vaetter, s& var det jo rimeligt,

at menneskers dromme var saerlig staerke ved vintertide. Det

bekraeftes i Gisle Surssons saga: henimod hosten aftog

ikke drommenes maengde for Gisle, fortaelles der, de tvaert-

imod tiltog i maengde og uhygge, ja, der tales endog om
en »drommevinter« for ham.

Endnu naevner jeg blot, at alfekvinden kom til kong
Haddding ved vintertid.

Er nu vinteren troldes og genfaerds tid i almindelighed,

er det forst&eligt, at de er saerlig ondartede i de uger, da

naetterne som regel er laengst og morkest. I mange af

Norges og Islands fjaelddale er dagen jo forsvindende kort

ved midvinterstide. Juleaftensdag draebes f&rehyrden Gl&m
af en vaette, og straks efter jul tyktes man at s£ Gl&m
endogsS hjemme p& selve garden, hvor han red p& tagene.

Den naeste juleaften myrdede han f&rehyrden, og trods opfor-

dring vilde folk ikke sege efter den dede og saette deres

liv i voveved at give sig om natten i kast med vaetter og

trolde. Omsider f&r den staerke Gretter, Islands helt, en

jul magt med Gl&m. P& Gronlandskysten strander Torgils'

skib. Henimod jul bad han folkene vaere stille og g& tid-

lig til sengs. Jostein kom ind med sine larmende folge-

svende, ogdebred sig intet omadvarslen; da de havde lagt

sig, hertes et staerkt slag pS doren. Den mand, der lob

ud, mistede forstanden. Efter jul dede mange og rejste

sig straks igen som gengangere og forfulgte Torgils. Ved
midten af Goe m&ned var Jostein og alle hans folk dede.

I Eyrbyggernes saga er vel den mest udforlige redegorelse

om de dodes uhyggelige faerd. Kort for jul indtraf et par

dedsfald, f&rehyrden dode og tog som genganger straks

Torer Vidlegs liv. Spogeri begyndte i huset. Samtidig

hermed kuldsejlede Torodd Skatkobende med sine folk.

Man bestemte sig da til at bruge juleollet, der var brygget,

til arveol for Torodd, og da folk var samlede, kom forst

Torodd med sine folgesvende i de drivv&de klaeder, satte

sig ved ilden og vred vandet af deres toj. Derefter kom
7
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Torer Vidleg med seks svende, som ogs& tog plads ved

ilden og rystede den fugtige muld af deres klaeder, og

s&ledes gik det hele julen igennem.

Ogs& andre vaetter foruden de dodes genfaerd er i be-

vaegelse. Helge Torerssdn bortferes hemmelighedsfuldt i

julen til jaettekongen, Gudmund p& Glaesisval, og bliver den

anden jul derefter fort blind tilbage. En juleaftenvar det,

at »alfekvinden«, der blev moder til Skuld, kom til kong
Helge. En jaette og hans kvinde bortslaeber juleaften menne-

sker, og da Gretter havde held med sig til at udrydde spo-

geri og gengangere, gik han til B&rddalen, indtraf juleaften

til Sandhogar, hvor han overvandt og draebte jaettepar-

ret. I Rolf Krakes saga omtales et udyr som en drage,

der kom ved juletid og som blev draebt af Bodvar Bjarke.

SS er der endnu beretningen om, at kongen og hans msend
m&tte sidde med torre munde og sultne buge ved julebordet, da

al maden forsvandt fra deres ojne, uden at de selv fik noget.

Hvordan kan man vaerge sig mod morkets vaetter?

Skont svaret ikke kan gives fuldtud klart for sagamaendenes

vedkommende, ligger det naer nok, — ved ild og lys. Under
rejsen til Udg&rdsloke naevnes det udtrykkelig af Sakse, at

ild er vaergem&l mod daemoner. Det bekraeftes idetmindste

ved 6t vidnesbyrd fra sagaerne. Hord er med til at bryde

Sotes hoj op og forlanger, at der skal tages ild og voks

med; thi de to dele er der megen kraft i. Under kampen
med genfaerdet, beder Hord Grim taende vokskaerten, at de

kunde f& at se, hvad Sote vilde sige dertil, og da lyset

faldt pS Sote, gik kraefterne fra ham. Da Gejr senere holder

lyset henimod Sote, falder denne straks til jorden, han
vilde ikke vente, til lyset kom.

I al almindelighed kan vel forholdet mellem menne-
skernes og vaetternes verden gores s&ledes op: alle vaetters

magt mindskes og svaekkes, i folketroen, eftersom dagene

laenges, den vokser og styrkes, eftersom naetterne laenges.

Med ild og lys vaerger mennesker sig mod dem. Der-

imod kender jeg forst fra senere tiders folketro, at hjem-
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mets dor eller den linie som tagdryppen afmaerker, saetter

graense for vaetters og dodningers magt.

Der fortaelles i en del sagaer, at vaetter bolder jul, jeg

taenker, at dette er en ligefrem analogidannelse efter menne-
skers fest og giver ingen nye oplysninger om den hedenske

juls betydning for Nordboerne.

Anderledes turde det forholde sig med ofre til alfer

og diser, men alt hvad der herom kan oplyses synes sS

lidet sammenhaengende og usikkert, at man, n&r man
ikke vil soge tilhold i gaetninger og theorier, nodes til at

lade sagen stS hen, til nye oplysninger kan fremskaffes.

Det synes uomtvisteligt, at bSde alfer og diser horer sjaele-

troen til, er oprindelig sjaele af afdode, der bor i hoje, idet-

mindste gaelder det om alferne, og det vilde vaere rimeligt,

som den senere nordiske folketro oplyser, at der bragtes

dem dodsofre. Men p& hvilken Srstid? Analogien m&tte

tale for, at det skete p& den morke &rstid, men tidsbestem-

melserne, som gives i sagaerne, er s&re usikre. »Disablot«

naevnes i host el. ved vinterens begyndelse i Hervors saga

k. 1. og i Vigaglums saga k. 6. De andre steder det naev-

nes har jeg ingen tidsangivelse fundet. Liges& forholder

det sig med »alfeblot«, der 6t sted, Flatobogen II. 113, mk
vaere sk6t om vinteren. At der ofredes ved vintertide til

de afdedes sjaele kunde endnu yderligere styrkes ved, at

det thing, der holdtes i Uppsala samtidig med det store

offer i Goe mSned, kaldtes »disathing«. Endnu til vore

dage har der vaeret et marked, »dismarked« kaldet, i den

lille universitetsby, hvor selv folk fra Norrland kom agende

til forst i Februar med deres handelsvarer. Endelig kunde

udtrykket hos Tbietmar af Merseburg (I. c. 9), om det er

til at stole p&, tyde i samme retning, at offeret i Lejre bringes,

fordi folk tror, at det vil vaere dem til tjeneste hos de under-

jordiske [guder] og hos dem sone, hvad der er brudt.

Endnu et traek medtager jeg, at spSkvinder ved de store

gilder om vinteren drog om fra g&rd til g&rd og ovede

deres kunst. Jeg v6d ikke, at det nogensteder bestemt er
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udtalt, at juletiden eller dog vinteren var saerlig gunstig,

hvor det gjaldt at lofte fremtidens slor, men forestillingen

om, at det s&ledes var, stottes staerkt ved senere tiders

folketro. Flere steder i sagaerne findes temmelig udferhge

skildringer af slige kvinders faerd, en s&dan folger.

Thorbjorg var sp&kvinde. Om vinteren drog hun om-

kring til gilder og bodes hjem af dem, som onskede at

videderes skaebne eller, hvorledes Sret skulde blive. Thor-

kel indbod sp&kvinden, et hojsaede blev gjort rede til hende

og lagt derp& et hynde, hvori der skulde vaere honsefjer.

Hun kom om aftenen, var ifert en bl& overkjole sammen-
bunden med remme. Den var besat med stene lige ned

til skodet. Glasperler havde hun om halsen, en lamme-

skindshaette, foret med hvidt katteskind p& hovedet, en

stenprydet stav med messingknap i h&nd, om livet et baelte

af traesvampe. Deri hang en skindpung til hendes trylle-

redskaber. Hun bar kalveskinds sko med lange remme,

p& enderne af hvilke var store tinknapper fastgjorte, ende-

lig havde hun katteskinds handsker, der indvendig var

hvide og l&dne. Alle hilste hende med haederlige ord, hun
optog hvers hilsen, som det stod hende an. Thorkel tog

hende ved h&nden og forte hende til saede. Hun var f&-

maelt. Bordene fremsattes s&, hun fik grod af gedemaelk,

hjaerter af al slags dyr, som var at fi. Hun havde en
messingske og en kniv af kobber, fastgjort i et af to ringe

omgivet skaft af hvalrostand. Dens spids var afbrudt.
"

For hun havde sovet om natten, kunde hun intet sige.

Naeste dag m&tte hun have en kvinde til at synge trylle-

visen til hendes seid, at den kunde lykkes. Kun en kristen

kvinde, Gudrid, kunde disse sange, og m&tte omsider love

at synge. De andre kvinder slog kreds om hjalet, hvorp&
Thorbjorg sad, Gudrid sang kvadet saerdeles smukt og
sp&kvinden takkede hende og sagde: »da kvadet blev

sunget sk vel, er mange af de Snder komne til os, som
for vilde skille sig fra os, og mange ting er klare, som for-

dum var skjulte.«
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Hermed, tror jeg, de vsesentligste traek ved sagatidens

julefest er fremdragne. Den holdtes ved midvinterstide

med offer og drikkelag, og det eneste saermaerke, tiden har,

er foruden gildeskikkene og hvad dertil horer, at de dode

i de lange morke naetter rejser sig af deres grave og sam-

men med trolde og vaetter soger mennesker og angriber dem.

Jeg g&r s& over til julen, som den i vore dage fejres

i de nordiske lande og begynder med Danmark.
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»0M Aret er aldrig sA langt.
ALTID VAR JULEAFTEN TRANC

Gammelt ordsprog.
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For den ssedvanlige tankegang er julen £n fest, hvor

alt samler sig om juleevangeliet. Som konger fra 0ster-

land og hyrder fra Betlehem samles om vuggen med guds-

barnet, hvem slaegter har laengtes efter, og som omsider

fodtes i tidens fylde, s&ledes samles kristnes tanker, deres,

som bor i de blanke sale, og deres i de fattige hjem for

at hilse ham, der sonede skyId og bragte fred til menne-

skehjaerter. Men ser man nojere til, viser det sig, at jule-

dag i virkeligheden kun er som et midtpunkt, hvorom en

hel raekke helgendage samles. Deres legender er i tidens

lob p& mange m&der blevne knyttede til julehelgen, og det

kan vaere nyttigt at soge en oversigt.

I den gamle kalender st&r felgende maerkedage p& for-

skellige m&der i forhold til jul og solhverv.

4. December, Barbaras halvdogn, »Barbro dogric, maerkes

i Norge med en sol, fordi solen g&r bort, men vender til-

bage Lucie nat, el. med et t&rn, hvori Barbara boede, el.

medenlsenke, fordi hun blev laenket. Hyppigt forekommer

to ringe, vistnok laenken, hvormed hun blev bunden. P&
en enkelt stav t&rnet, hun var fangen i, ellers svaerd og

(palme-)gren, hendes saedvanlige attributter.

G. December, Nikolausmesse, »Nikulsmesse«, maerke en

biskopsstav, fejredes endnu midt i 18de Srhundrede med
spil, drik og gaestebud i Norge, man ansS ham som landets

patron.

8. December, »Vor Frues Ventedor«, fordi Vor Frue
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ventede at fade Kristus den dag, hun regnede fejl og fodte

sit barn f0rst37*uge senere. Det hele er opst&et af »Mariae

undfangelse«. Maries fodselsdag er nim&nedersdagen der-

efter, 8. Sept.; dagen naevnes ogs& St. Anna, og maerkes

med en kande, fordi juleel skulde brygges eller klaeder

vaskes.

13. December, »Lucinotti«, der er sk lang, at koen bider

tre gange i sit b&nd af suit; den siger: »Lucinotti lange!«

»Hun er som to!« siger vaederen ; »Fanden fare i, hun er!«

sagde geden, da dyrene kunde tale. Det er Srets laengste

nat, maerkes med blus, idet man satte Lucia i forbindelse

med lux, lys. At den. 13de Decembers nat ans&s som den

laengste, 1& i at kalenderen for 1700 i Norge var 11 dage

for tidlig. P&Willes primstav et b&l, hentydning til legen-

den, at Lucie stod uskadt i b&let, ellers hyppigst en do Ik.

21. December, »Thomasmesse«, »Thomas Brygger« el,

»Thomas Fuldtende«, maerkes med en tende. Mellem Lucie-

nat og Thomasmesse indtraf »imbredag« ; ugen fra onsdag til

onsdag kaldes »imbrevika«, 4de sondag i advent »imbreson-

dag«. Thomasmessen tylledes 0I pk tende, folk fo'r om
og smagte Thomas Bryggers 0I, »imbrerun«, rusen kaldtes

»skakebollen«: skakebolle er ferste bolle af nybrygget 0I,

>upskoka«, 0st op af gaeringskar. Et dogn derefter »spronste«

de tonden og.drak atter rus, »spronsedrykkjen«, for at

pr0ve, om t0nden er vel »spronset« d: om spunsen sidder

godt. Denne dag rSder for skrets vejr: »n&r dse kom ei

Jinu s& net onder Jul, kalla dei gamla den Lucet0yren

(Luciet0vejret), for da skulde dom rive a seg klaea & vaske

dom. Dagen nest onder jul kjem lefset0yren (Lefset0vejret),

da sku dom bSkS lefsekling te jula«. N&r der nemlig kom
tovejr, kunde man f& malet mel til julelefsen. P& en stav

forekommer en h&nd med tre oprakte fingre og korsmaerke

ved siden, hentydning til fortaellingen om den vantro Tho-
mas; p& flere stave et kors, i hvis ene arm en kvadrat

med et lidet kors: h&nden med fingrene er skrumpet ind

til et kors, mens det lille kors er bleven stSende.
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25. December, jul; maerkes med et horn, »julehonne«,

derafdrak man juleaflen (Norge). I Sverige juleaften en lur

efterden gamle skik »att bl&sa in julen«; juledag maerkedes

med trae [?] eller krone. Hornet findes kun p& de faer-

reste stave; sammenlignes de forskellige tegn, synes forbil-

ledet at vaere Kristusbarnet i svobet med glorie eller stjaerne.

Mellem jul og trettende dag(6
A) »d& m& 'kje rokken brukas

hell noko svivuarbei (arbejde, hvor noget drejes rundt)

gjeras, dk ae de heilagt, si folk.«

26. December, St. Stephan.

27. December, Johannes Evangelista.

28. December, »B6rnedag«, Dies innocentium.

I. Januar, ny&rsdag, maerkedes med ettim egl as (Norge),

pk yngre stave med kniv, hentydning tilJesu omskaerelse

(Sverige) eller et horn, til minde om, at julen endnu

varede »d& vSra forfader hollo sig roliga ock drucko ur

horn«. Pk nogle norske stave et hus, vistnok Templet,

hvori Kristusbarnet fremstilledes; pk et par stave en ring

med et kors i.

6. Januar, kongedag, »trettan dagenc, maerke: tremaend
i en ramme (Norge); »tolvta« kaldtes 5. Januar, »trettande

dag« el. » helg.« d. 6te; aftenen forud: »trettand-aftan«.

Man drak den dag el. den naeste »Eldbjorgsminne«. I Sverig

ogs& maerket med tre kroner, pk norske stave kors
med tre par arme el. tre kroner.

7. Januar, Knud Hertug (Danm., Norge), Knud Lavards

dodsdag »Affaredag«, da sluttes julelystighederne: »Sante

Knut kjoyrer joli ut.«

II. Januar, >Brettemess« el. »Bretivemess« el. »Brykke-

messe« efter Brictiva, nok en irsk helgeninde, der aeredes

i Norge. Dagens maerke var en h est. En bonde vilde

nemlig kcre ho hjem trods advarsel og sagde: »brette meg
hit k brette meg dit, s& vil aeg brette meg heim eitt lass

hoy!« men hans hest brod sit ben. Navnet forvanskes til

»Brokkesmesse«, thi julelevningerne skulde den dag »brok-

kes« i gryde. Juleollet er nu forbi. De, som har r&d,
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brygger pS ny, gor »pumpegilde« for naboer og venher

og drikker en »snipperus«.

12. Januar, midvinter, »midvettr« el. »mevet«, hdgge-

natten, maerke: en del sm&prikker a: snefnug, da ruller

vinter over ryg og bjorn og »bokerc (vaeder) vender sig;

n&r vinteren er »halvlien, snur bjennen seg p& hi sia«.

13. Januar »Tjugonde dag«, skal den halve part af de

opsamlede lysestumper braendes. Er der noget tilbage p&
juletenden, drikkes den aften en »sovedrik«, derefter dan-

ses julen ud, og s& er det forbi med glaeden.

THOMASDAGEN
Jeg forbigSr Nikolausmesse og Lucienatten, der i Dan-

mark synes glemte, for at begynde med Thomasdag, d.

21. December, den korteste dag med den laengste nat. I

den sondre og vestre del af Jylland, langs vestkysten af

Sonderjylland har den dag vaeret en bornefest, som ingen

anden. Jeg kan henholde mig til, hvad jeg selv har hort

af gamle folk i Darum, at de som born sjaelden sov natten

for, opfyldte som de var af den glsede, der ventede, og

beretninger andenstedsfra stemmer hermed. Den afdede

praest, Jakob Chr. Lindberg, naevner i sine erindringer, at

Thomasdagens hojtid var det eneste glade barndomsminde,

han havde fra sin skoletid i Ribe, og hans samtidige og

kammerat, 0rbech, siger, at aldrig medtes kammerater
under vejs med storre glaede eller s&dan en glaede som
denne morgen. Dagen var skole&rets afslutning, julens

ferste fridag; bornene bragte deres laerere et offer af lys

og penge, og laereren til gengaeld trakterede dem efter da-

tidens tarvelige lejlighed. Men et andet moment kommer
ved siden heraf enkelte steder frem : bornenes ret den dag

til at vaere herrer i skolen. SSvidt man af beretningen

kan se, har hojtiden i Kolding vaeret en slet og ret skole-

fest. Bornene bragte penge og fra 2 til 8 lys hver med
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til laereren, de skrev preveskrifter, »Proben«, og fik pS dem
antegnet deres forskellige verdslige eller gejstlige vaerdig-

heder, der svarede til den kundskab og dygtighed, de ud-

viste. I den ene af de danske skoler derinde kunde ran-

gen stige fra kommercer&d el. -r&dinde til kejser eller

kejserinde i Rusland, i den anden fra provst, gennem kon-

sistorialr&d til pave, hvilket altsammen indfertes med sir-

lige, forskellig farvede frakturbogstaver i »Proberne«, hvis

form var s&lydende:

Skrevet i Kolding danske Skole p& St. Thomae Dag, Ar
[1840] af [Soren Jensen], som for sin Flittighed i Laesning,

Skrivning, Regning og Vers [Prins af Danmark] er kaldet.

Fattige born sammentiggede sig s& nogle juleskillinger

ved at forevise disse vidnesbyrd hos de mere velst&ende

familier rundt om i byen.

Dagen gik forresten med leg i skolen, og bornene for-

somte sjaelden at braende ferlen, der var forslidt af &rets

mange dask, uden at taenke pel, at n&r de naeste a\r sam-

ledes igen under skolens strenge regimente, IS der et nyt og

kraftigere torturinstrument til skraek og advarsel pa\ skole-

mesterens stol.

I Ribe bragte bornene ligeledes penge og lys. »Praecep-

tor og Frue« trakterede med pebernodder og »gode ra\d«

samt mjod, hvorefter bornene legede blindebuk og andre

lege i skolen, »der var den dag ingen beger at laese i eller

brydes med. Man m&tte tale og frit snakke sammen, skole-

mesteren sagde ej: hys, hvys! om vi end var temmelig hoj-

rostede. Riset var aldeles forvaret denne dag. S& klap-

pede vi stundom alle af glaede pS bordene med de sm&
haender.«

SSvidt om Skolefesten i byerne.

Pk landet, ialtfald, hvor jeg selv har laert skikken at

kende, kommen et andet traek staerkere frem. Der er

udentvivl alle steder blevet ofret til laereren, som jo i gamle

dage hyppigt var en eller anden bondekarl, der »gik om i

madning« hos benderne, og offeret har vaeret nogle skil-
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linger og lys, som i Vestslesvig kaldtes »juleskat«, men
festen selv naevnedes »julehqjtid« eller »skolehqjtid«. Laere-

ren trakterede med bledt hvedebred, »simler«, og mjod
eller sirupsbraendevin, med ibrokkede kavringer, hvilket bor-

nene madedes med ved ske. Gamle mindes, at traktementet

har vaeret »maelk og brokkerc, vel vort maelkebrod. Der

blev danset, spillet med taerninger og leget i Skolen og —
man rykkedes med laereren om tampen, som blev erobret,

braendt, itusk&ret eller druknet.

Som alt naevnt var bornene i Darum den dag overstadig

lystige. Det gjaldt at mode s& tidllg som. muligt i skolen.

Den, der kom sidst kaldtes somme steder »Thomas*, han

blev i Darum transporteret over til pnestens brand og sat

til hest over brondsulen. At drengene braendte eller son-

derskar tamp og ris er en selvfelge. Da skikken kun synes

at vaere kendt i det sydlige Norrejylland og langs Sonder-

jyllands vestkyst, er der jo rimelighed* for, at den er ind-

vandret sydfra. Forelobig naevner jeg, at den, der kommer
forst Thomasdags morgen i skolen kaldes »Davestruch«,

duggstryger; den, der kommer sidst »Domesesel«, Thomas-
aesel, i Westphalen.

En kort bemaerkning om, hvad der synes os s& frem-

med, en gave af lys, mS her gores. Det er ikke blot

laereren, men byhyrden, vaegtere, omlobende tiggere, der

f&r lys. Sagen er ganske simpelt den, at det ikke var let

i gamle dage for sm&folk, der ikke selv slagtede »talgkrea-

turer at skaffe lysning til deres stuer. Det eneste der kunde

f&s var tranlampen med sivvaegen, eller i mangel af den

en smule »lampeskSr« med vaege og lidt afskrabet taelle

eller fedt, sat i en skSl fyldt med varm aske, som holdt

stoflet flydende. Det var dog ganske sikkert ikke hver

mands eje. Hunde- og kattefedt var sagtens uaerligt lysma-

teriale og brugtes kun af rakkere, og kunde s& ikke en

staerkt lysende torveart, lyseklyne, skaffes, sS havde man
kun morket og den svagt lysende terveild de lange, lange

vinteraftener. Taellelys vilde lidet vaere os til behag, kun-
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sten at »brande« dem med fingrene er vel nsesten glemt,

men for et par mermeskealdre siden var de luksus hos

velst&ende og ans&s for s& kostbare, at mansagde: »et lys

at brinde, 6n kaelling at spinde, det er mere at tabe end

at vinde*. Arneilden og £t lys p& en gulvstage var til-

straekkeligt for alle bondegSrdens folk.'

Jeg fortsaetter da. I omegnen af Antwerpen smutter

bornene Thomasdag tidlig ind i skolen, lukker laereren ude,

indtil han lover dem et traktemente med ol eller anden

drik. N&r dette er i orden keber bornene en hane og en

hone, der slippes has og skal gribes af drengene og af

pigerne. Pigen, som fanger honen bliver »dronning«,

drengen, der fSr hanen grebet, naevnes »konge«, og gildet

fortsaettes af born og laerer i faellesskab. Andetsteds, ogs&

fra Belgien, omtales, at born lukkeV deres foraeldre ude,

tjenestefolk deres herre, laeredrenge mesteren, og at skole-

drenge binder laereren fast til hans stol, og baerer ham over

i vaertshuset; allesteder m& de foresatte loskobe sig med
et traktemente, puns og kager af forskellig slags. Istedet-

for den mere civiliserede gribejagt pk hane og hone har

laerere i Ardennerne indtil 1850 skullet give bornene hons

at hugge hovedet af, ligesom der haer og daer er braendt

sm& papirsbilleder af haner foran skolehuset. Skikken kal-

des >Buitensteken« eller »Buitensluten« d. e. udestaengning.

Men p& forskellige steder veksler dagene: s&ledes sker det

sine steder St. Antonius
(

17
A)- I N. Braband trakteredes

born med 0I i skolerne »bornedag«
(

28
/i2) og opvartedes

daer af laereren, i hjemmene af foraeldrene. Endelig synes

det at have vaeret en temmelig almindelig skik i N. Eng-

land lige for jul, somme steder i September eller Oktober,

andre fastelavnsmandag, at l&se skolen for laereren, even-

tuelt forsvare den som en belejret faestning, til de krigs-

forende parter var blevne enige om, hvorlang juleferien

skulde vaere, og hvormange og hvilke fridage Sret skulde

have. Der bliver forhSbentlig lejlighed til senere igen at

komme ind pk denne underlige skik.
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Imens skolen med bornenes undervisning folger sine

egne vedtaegter og passer sit eget, stiller julen meget store

krav til husmoderens dygtighed. Arbejdet var ikke, s&ledes

som nu, delt blandt mange forskellige, men alt hvilede

vaesentlig p& hende, s& ordsproget er let at forstS: »om
&ret end er aldrig s& langt, sS er dog juleaften trang«, og

der m& meget tilside, inden mand og hustru kan dele

festens stille glaede og lsegge arbejdet med dets bekymringer

tilside.

Til enhver fest pyntes og rengores garden, der ryddes

op ude omkring; hestestald og kostald f&r en omgang,

som ellers ingensinde, om det s& er staldvinduerne, sS

vaskes de, kreaturernes b&se og krybber fejes rene. Ploven

hentes hjem fra marken, om den er bleven st&ende ude,

man kunde vel gerne unde den stakkels fredlose skomager

fra Jerusalem hvil en julenat p& den; det er nemlig hans

ret, men s& gror der i Srets lob kun ukrudt efter den, og

desuden kan onde vaetter splitte den ad is&fald; eller ogs&

siges der, at konen fSr lov til at r&de i huset, og det giver

»vor fa'r« nodig Sbenlyst sit minde til, anstanden skal jo

heist frelses. Alt dette gaelder gardens karlfolk.

Inden dore, hvor mennesker bor, skal ogs& pudses op.

Fjaellevaeggene i de gamle stuer i Vendsyssel blev skurede

s&velsom lofterne, der var sorte af tranlampernes os. I

•den store stue vaskedes vaeggene, men da daer som regel

ingen lamper braendte, kunde man spare at to loftet. Gul-

vene var som saedvanlig af stampet ler, der intet var

ved at gore; hvor det var lagt af vragstykker, blev det

skrubbet med en stiv rislime. Der omtales ogs&, og det

gaelder vel naermest byerne, at stuer »drages< eller at man
dog kridtede de sodede bjaelker. Var der bilaeggerovne,

blev de pudsede, og rokkene sattes op p& loftet.

Men der var meget endnu tilbage. Linned og klaeder

skulde vaskes; grisen, eller hvad anden slagt man havde,
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skulde af med livet og skaffcs i orden, pelser koges, og

alle dyrets enkelte dele forstandig og sparsommelig anvendes,

julemaden skulde heist holde ud Sret om. I tide m&tte

bonden serge for at (k korn og malt malet, som hver del

skulde, og heist s&meget, at man ej behevede at kore til

molle for efler kyndelmisse. Der skulde meget til af begge

slags, thi man brugte kun »kage«, d. e. sigtebred, og mens
man nu lader molleren »pille« rugen pS sin kvaern, m&tte

bondekonen eller hendes datter med besvaer »timse« skal-

lerne fra melet i gamle dage.

I tide m&tte juleellet brygges, at det kunde blive af-

gaeret til festen, og man brugte meget mere malt end til

dagligt brug, at ollets styrke og fedme i »julet0nden« kunde
svare til festens glsede. At »smage julet0nden« blev udtryk

for fuldskab.

Sk kom bagningen og alt, hvad dertil horte. Der bag-

tes selv hos fattige to slags brod, grovbrod og »kage«, hos

de mere velhavende s&meget, at der var nok til over vin-

terens midte. Man iagttog noje, ikke at bage eller brygge

pk den korteste dag, thi is&fald vilde bredet vende sig i

ovnen og ollet i gaeringskarret o: det vilde syrne, og forsligt

tor ingen husmoder udsaette sig. Allesteder, hvor man
havde r&d dertil, bagtes rigeligt sigtebrod, da det blev an-

set for usommeligt at spise det saedvanlige sorte rugbrod

i helgen. Der forlaelles om en herreg&rdsfrue, der var s&

gerrig, at da de havde f&et en tonde rug sigtet til jul,

Ailde hun spare det halve til ny&r og bagte kun de fire

skaepper til julen; men mange folk var der, og alt blev

spist op juleaften, sS der m&tte skaeres rugbrod til folkene

julemorgen. Avlskarlen tog da et par af »mellemmaderne«

og gik ind til herremanden, foreviste ham brodet og spurgte,

om det virkelig var hans mening, at de ingen kage skulde

have julemorgen. Folgen heraf var, at fruen fik sin fro-

kost af ridepisken og m&tte skaffe kagen bagt inden aflen,

og det selve juledag. Udlaeget i korn var selv p& bonde-

g^rden betydeligt. I Saelland bagtes 24 punds julekager af
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hjenimesigtet rugmel, der sendtes til de familier, der havde

gjort hostarbejde, og desuden fik hver af tjenestefolkene

og bornene p& garden sin kage, sa der kunde til julebaegten

let medg& b&de tre og fire tender rug. Skikken at bort-

give bred til husets arbejdere har vist vaeret almindelig.

Tjenestefolk, der selv modtog slige af husbonden, kunde
give dem til deres foraeldre, n&r disse kom i beseg hos

dem. Kagerne, som uddeltes kongeaften, var gerne mindre.

Ogs& juleoste bortgaves.

Foruden bred bagtes s& pebernodder og kager. Peber-

nodder var jo bornenes glaede, de hjalp med til at trille

dem ud og skaere dem, ja, og saette smag p& dem. Fine

var de just ikke, de bestod af sigtemels dejg el.af bygmel,

var sodede med »mjedrod«, bundfaldet ved mjedblanding,

eller »mjodskum« eller sirup og krydrede med peber og

alleh&nde. De sm& lavedes vist i skaeppevis for at imode-

komme julens mange forskellige krav. S& bagtes desuden

»konger«, »ronnevaedre«, »gjeldevaedre«, som var storre og

i bornenes omsaetning af betydelig hojere vaerdi end de

smS. Alle disse brugtes som indsats i kortspil og ved de

mange lystige pebernoddelege.

Som delikatesse og traktemente bagtes »goder&d«, flade

kager, i former som et vaffeljaern og med figurer. Desuden

klejner: »put igennem«, »svineorer« og som festmad aeble-

skiver og vafler. Ogs& en »s0sterkage« eller to bagtes som
kaffebrod.

S&vidt om maden. Men der horte mere til, der m&tte

nodvendigvis til festen anskafTes nye klaeder. Mandfolke-

skraeddere fandtes ikke i aeldre dage i Vendsyssel og sik-

kert sjaelden p& landet; der matte gores aftale med »skraed-

derpigerne*, og disse syede naetter og lyse dage for at stille

kunderne tilfreds, og efter de gamle dages skik samledes

ungdom til om aftenen, hvor der syedes, pigerne sang,

n&r de kunde, karlene spillede kort om pigerne, og det

var bSde haeder og aere at kunne vinde en kon pige. Men
for husmoderen var fornojelsen ikke stor, kom det taet ind
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til jul, var besvseren s&meget storre at blive faerdig med
rengoring og bagning og det meget andet, som nodvendig

skulde gores.

Endnu kom et forhold til, som stillede krav til hus-

moderen, det var tiggerne fra sognet selv, fra nabosogne

og isaer fra byerne, der svaermede ud for at dele med
bonden. Dette har sikkert vseret lands saed. I Vestjylland

kom konerne med kurve p& armen og bad om lidt til

julevist (»jullest«), og s& havde husmoderen til hver et

stk. flsesk, et stk. sigtebrad, et stk. julekage eller en kop
gryn; af og til kom de igen sidst i julen og fik levninger.

Andre steder modte de forst Stefansmorgen. I Angel bagtes

sm& bred, »leve«, til fattigfolk. Det mindes, at husmoderen

p& en gSrd i Logstoregnen den dag havde 1 1 almisser rede,

hver best&ende af 1 tyk mellemmad, sm&brod, 1 stk. kod,

1 stk. flaesk samt et lys. De, som kom, bodes til fortaering

et stk. smorrebrod og en dram, der dog kunde haeldes i

en medbragt flaske, og de fik sS det ovrige med. Alt dette

stemmer godt med tidligere dages skik, n&r det f. eks.

fortaelles om Anna Brahe, at der i slotsgSrden kunde samles

indtil 500 personer, der ventede julealmisse. I Helsingor

uddeltes ved Krogens slotsport kod, brod, ol og lys til fat-

tige, og underordnede har ventet det som en ret, at de til

festen modtog gaver fra deres herskab. Endelig har i

mands minde p& Fano »syngeborn« g&et om til jul og

sunget en salme, hvor de fik lov at komme ind, og mod-

taget gaver. Det har vel vaeret den sidste rest her i

landet af skolepeblingenes sang, som jeg endnu for f& &r

siden (1890) selv har hort i Jena. Det var ejendommeligt

for en Nordbo at se den lille drengeflok, der nu og da

standsede udenfor husene og i deres lose, sorte, flagrende

kapper med klare barneroster sang flerstemmigt de gamle

kendte koralmelodier. I Bircherods dagboger skrives 1702

fra Odense: »jeg m&tte ynke de fattige skolepersoner, som
denne aften i stor regn og slud gik om og sang diskanten
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p& vore gader for s&re liden fortjeneste, eftersom indv&-

nernes liberalitet mere og mere aftager«.

N&r der tages hensyn til alt dette meget, n&r man hu-

sker, at husmoderen som regel i aeldre tid m&tte se til,

hvorledes hun kunde komme igennem arbejdet med sine

to haender og den liden hjaelp, hun havde, s& forst&r man
de sidste dages besvaerlige arbejde, deres uorden ogtravlhed,

at udtrykket kan have dannet sig: »har ser ut, som dagen

for julafton« om et sted, hvor alt ligger hulter tilbulter

og den storste travlhed hersker.

Dog, tiden g&r. Lille juleaften er »kattens juleaften «, hvor-

for kan jeg ikke oplyse, men den aften havde man ellers

andet aerinde. Enkelte steder i landet tog man i morkningen

ovnskydselen, redskabet hvormed bradet saettes i ovnen, og

n&r julebaegten var faerdig, gik man ud med den i aeble-

g&rden, slog tre gange p& hvert frugttrae og sagde: »fryd

dig, kvist, Kristus er fodtU s& var man vis p&, at traeerne

bar godt i &ret, der kom. Andre steder bandt man jule-

aften et halmb&nd om traeerne med de ord: »nu klaeder

jeg dig, s& skal du fode mig i Gudfaders, Gudsons og Gud-

hellig&ndens navn!«

Med juleaftensdag var det svaereste arbejde tilside. Nu
skulde der serges for dyrene. Det mindes som en gammel
skik p& oerne, at unge piger til jul skulde ride ud med
ho og andre sager til kreaturerne. Den tid har vaeret, da

heste og ungkvaeg endnu gik ude ved juletide, om vejret

var t&leligt, og kom ind »med sne p& ryggen« i det nye &r

og atter mStte afsted, den ferste milde solskinsdag.

Dyret, Guds umaelejide skabning, menneskets trofaste

hjaelper, skal holde fest med sine husfaeller. Alle kreaturer

fik juleaften rigeligt foder, ej blot heste og koer, men lige

s& fuldt hund og kat, hons, aender og gaes. Den stund

slaegtens laenker blev brudte, skulde bindehunden ej st&

bunden; han blev lost og skulde have med af alt p& bor-

det, om det sk var en dr&be braendevin og et stykke lyse-

tane. Koerne blev gnedne om taenderne med salt og sod,
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at trolddom ej skulde f& magt med dem. Om et fugleneg

i aeldre tider har vaeret sat op her i Danmark, ved jeg

ikke sikkert; i senere kr har jeg ofte s£t det. Derimod er

vel nok blevet street korn ud til de vilde fugle, og s& er

daertil fojet en bestemt advarsel: at hvad der er gave m&
ej bruges til lokkemad. Hvor man har gjort gilde for

fuglene, m& man ikke senere saette snarer.

Tjaerekors blev tegnede pS staid- og ladedore og kors

ridsede i korndynger p& loftet for atvaerge mod alle onde

vaetter. Karlene vaeltede s&meget ho og korn ned frastaen-

get, at de havde nok julen igennem, tilmed m&tte laden ej

vaere torn i helgen, der lagde sin velsignelse i alt, der var

fremme.

Henimod middag blev husmoderen igen at fS i tale.

Alt imens kunde de sidste juletiggere komme og hilse

»glsedelig Jul!* Fattige born kom og sang:

>Jeg holder min Mnd for himmelens dor,

fSr jeg lidt, sa kommer jeg tit,

far jeg meget, s& kommer jeg aldrig mer.«

N&r de s& havde f&et deres ret af sebleskiver og peber-

nodder og smagt p& juleollet sang de til afsked:

»Julen forer ret plaser,

vi f&r nok at aede;

nar det lystig frys og sn£r,

s& korer vi i siaede

hen til gaest hos vores ven,

daer vi glaedes hver og en,

f&r og daer at smage,

Gud, den prossekage!

011et er som honning sod,

sodere den brune mjod,

det er gode dage! —
Da vi tit i sovne ser,

lille Jesper ad os ler

med den urt i hatten,

han os gav om natten.*
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Glipper det noget med poesien, meningen er god; efter

sangen hilser bornene og fortsaetter hos naboen.

Karlene var tidlig faerdige med deres syssel, s& de kunde

f& lejlighed til at vaske sig og rede h&ret, inden de blev

kaldte ind. Hen pi eftermiddagen modtes ungdommen
tilhest, ridende kom ud fra alle g&rde, samledes i flok og

drog under lystig samtale og vaedderidt ind ethvert sted

byen rundt og onskede glaedelig jul. De fik vel, hvor de

kom, en smule traktemente, men s&snart henimod merk-

ningen kirkeklokken ringede festen ind, skiltes de ad og

red stille hver til sit hjem. S&ledes kender jeg kun fra

et enkelt sted i vort land skikken, fra V. Vedsted, syd for

Ribe. Der er vel rimelighed for at den har strakt sig

laengere mod syd, jeg v6d det ikke.

Pigerne, som havde den indvendige syssel, m&tte jo

holde laengst ud, de n&ede forst i sidste ojeblik at (& sig toet

og skifte klaeder.

S& kom omsider stunden, der samlede alle husets folkuden

undtagelse om festbordet. Som jeg har kendt skikken i

Vestjylland, spiste vi frokost kl. 12 og samledes til jule-

m&ltidet kl. 5—6. Det var naturligvis noget forskelligt p&
forskellige steder.

I Angel fik man om middagen »mullebr0d«, brodstumper,

overhaeldte med fedt fra skinken, der kogtes til m&ltidet

om aftenen. I Vendsyssel daekkedes det lange bord med en

hvid dug, og der fremsattes rundelige portioner af smorrebrod

samt el i de smalle hoje kruse med tinl&g. Julelyset var

taendt og stod midt p& bordet, pyntet med klippet og kru-

set papir og ombundet med smalle rode silkeb&nd. I Vest-

jylland daekkedes bordet med en lang hvid dug, en luksus,

der ej kendtes til daglig brug. To usaedvanlig tykke taelle-

lys stod derpS, jaevnlig s&vidt som muligt ligestore, et for

raanden og et for konen; man rorte dem ikke, flyttede

dem ikke, »brandede« dem ikke. Det skete jo i de dage

med fingrene, og man m&tte vaere vant til at gore det, en

faerdighed, der nu sagtens erved at do ud. Men julelysene
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rorte man ikke; thi sluktes ved et uheld et af dem, var

det dedsvarsel. De gjaldt mand og hustru, og den af

aegtefolkene, hvis lys braendte laengst, levede lsengst. P&
bordet stod fremdeles en tallerken med sm&bred og en

flaske med braende\in af eget bryg, i aeldre tid braendtes

der jo nogetnaer i hver gSrd med eller mod lov og anord-

ning. Konen kom ind og bed omkring, og alle m&tte

smage p& de gode sager. S& blev der lagt lange traetaller-

kener p& bordet. Saedvanlig tog hver sin traeske eller hornske

ned fra stroppen, hvori skaftet sad, oppe ved bjaelken, men
den aften hentede pigerne dem ned og lagde dem tilrede

pi hver plads sammen med gaflerne. Knivene medforte

hver i sin lomme.

P& bordet sattes, s&vidt jeg skonner, her i Danmark for-

nemmelig kedmad, og man endte efter almuens skik med
gred. I Randersegnen bringes et fad ind med flaesk og rib-

ben i bunden, daer ovenpi var dannet en rede af pelser,

hvori der tronede en stegt and, pk et tilsvarende fad l& et

halvt svinehoved. I Vestjylland trakteredes med svine-

hoved og gronlangk&l, ligesi i Mellemslesvig. P& Falster

med »groffenbrad« d. e. okseked, og risengrod, i Vester

Hanherred med varmt ked og opstuvet hvidk&l, i Torring ved

Randers med byggrod og stegt poise, og nSr aftenens mor-

skab var forbi, sluttede man med grisetaer. Omkring Ribe

trakteredes med fersk suppe og steg. Efter at suppe og

ked var spist, fik man i Ringkobingegnen gerne salt torsk

og derefter byggrod med s& rigeligt sraor og sirup, at det

fled over alle graenser. I Vendsyssel gaves til nadver fersk

fisk, torsk, n&r de kunde f&s, med sennep og opstuvet k&l

og flaesk. Julegreden var kogt af byggryn, kun mere vel-

havende spiste risengrynsgrod. Endnu kan blot naevnes,

at i byerne kogtes i julegreden en mandel eller to. Den,

som fik 6n af dem, skulde inden naeste &r have bryllup,

eller ogs& modtog han en eller anden lille extragave eller

havde lykke med et onske. I senere kr herer risengred

og g&sesteg ganske almindelig til som festretter juleaften;

Digitized byGoogle



120 H. F. FEILBERG

hos vore landsmaend i Amerika felges den engelsk-ame-

rikanske skik at spise kalkun.

Som man s£r, her er f& spor, om noget, af en tidligere

julefaste.

Alts&, nSr alle husets folk var samlede, §ysselen ude og

inde forbi, julelysene p& bordet taendte, tilmed i Vestjylland

et braendende lys sat i et vindue, der vendte mod den

vilde mark, at mennesker, der havde mistet vejen, kunde

finde husly, satte man sig tilbords og begyndte efter fromme
forfaedres skik med bon og salmesang. Der er ingen tvivl

om, at der mangt et sted i det lave bondehus den aften

har vaeret en stille hojtid. N&r maden var sat frem, tog

husbonde og madmoder plads p& baenken for bordenden,

mens karle og drenge satte sig under vinduerne efter alder,

og pigerne stod p& den modsatte side af bordet. Idet alle

foldede haenderne eller bojede hovedet, sagde enten et af

bornene eller et tyende: »alles ojne vogte pS dig, Herre,

og du giver dem deres spise i betimelig tid, du oplader

din hand og maetter alt det, som lever, med velsignelse.

iEre vaere Gud Fader, Gud Son og Gud Hellig&nd, som
vaeret haver fra forste begyndelse, endnu er og vorder

evindelig*. Dernaest messede husbonden: »Kyrie eleison!«

— »Kriste eleisonU — »Kyrie eleison!« mens de forsaoi-

lede henholdsvis svarede: » Herre, vaer os miskundelig!«

— »Kriste, vaer os miskundelig!« — »Gud Hellig&nd vaer

os miskundelig!« Sk bad de fadervor og tilfojede: * Herre

Gud, himmelske fader, velsign os og disse dine gaver, hvilke

vi af din rundhed skulde annamme ved Jesum Kristum,

vor Herre, amen.« Efter m&ltidets slutning blev der sagt:

»takker Herren, fordi han er god og hans miskundhed varer

evindelig! Den, som giver alle kreaturer deres spisning,

den, som giver kvaeg deres foder og ravneunger fede, nSr

de rSber til hannem, han haver ikke lyst til hestens

styrke eller velbehagelighed i nogen mands ben. Herren

haver velbehagelighed i dem, som hannem, frygter og i

dem, som vente hans barmhjaertighed.* Atter fulgte Kyrie
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eleison og fadervor og endelig slutningsordene : »vi takke

dig, Herre Gud, vor himmelske fader ved Jesus Kristus,

vor Herre for alle dine velgerninger, du, som lever og

regerer til evig tid, amen !

«

Dette er den gammeldags skik, som den er indkommen
fra reformationstiden. Selv har jeg kun kendt senere tiders

kortere saedvane, at der blev sunget en julesalme, og at

husfaderen eller den gamle mand bad en bordbon.

Husbonden tog sS brodet, gjorde med kniven korstegnet

over endestykket, og skar det dernaest af. Det samme
skete ny&rs- og kongeaften. Endeskiverne blev lagte til-

side og gemte til for&ret, da de bledtes i vand tilligemed

rug, byg og havre, og blandedes i hestenes sidste foder,

inden de forste gang spaendtes for plov.

Og s& begyndtes m&ltidet med glaede og god appetit.

Tilstede var alle husets folk, vist sjaelden nogen udenfor

familiens kreds, n&r undtages hyrdedrengen, der om som-

meren skulde passe kreaturer, og som benyttede lejligheden

til, julenat kl. 12, at svinge sin skjorte over koerne, s& bis-

sede de ikke i de lumre sommerdage. Der drives al slags

lojer: den af pigerne, som flk det sidste rugneg og blev

*rugkaelling«, skal juleaften sidde p& dortrinnet med kar-

kluden om halsen (V. Saelland); andre steder skal hun
have aerespladsen hos husbonden, mens »bygkaellingen«

skal sidde p& taerskelen (Nordrup). Endelig skal pigen, der

fik sidste havreneg, havepladsi »skadegabet«, gavl&bningen

af huset, p& Glaene. Man spiste vel i reglen til den graense,

hvor muligheden til at fS mere ned horte op, og m&ltidet

afsluttedes jaevnlig med »aeblekager« eller vafler som dessert.

S& provedes til slutning maetheden i Vendsyssel ved en

ret »snurregr0d«, eller jeg skal m&ske hellere sige, at de

sin&huller, der mulig var blevne tilbage fra m&ltidet, fyldtes

ved en grodleg bagefter. Alle stillede sig om et bord, hvorpi

en torn tallerken med en ske, som indeholdt en klat gred.

En af forsamlingen snurrede skeen rask rundt pi taller-

kenen, og den, mod hvem skaftet vendte, skulde spise
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skeens indhold, og s&ledes kunde fortsaettes til fadet var

t0mt.

Under m&ltidet m&tte, som alt bemaerket, lysene ikke

rores, ligedes m&tte det strengt iagttages, at om noget,

hvadsomhelst, faldt p& gulvet, bukkede man sig ikke for

at tage det op, man lyste den aften ikke under bordet;

hvad der faldt, m&tte blive liggende.

N&r s& folk var maette, takkede husfaderen Gud for

maettelsen, og istemte en salme, hvorpS alle rejste sig,

husmoderen gav sin mand h&nden, og sagde: »tak for

mad!« en skik, som ellers aldrig iagttoges.

Ved samme lejlighed kunde man soge orakler ved hjselp

af husdyrene. Husbonden tog tre skefulde grod, lagde dem
p& gulvet, idet han sagde: »det er rug, byg, havre!« s&

kaldtes hunden ind til grodklatterne, og den kornsort, der

betegnedes ved den klat han forst snappede, skulde blive

bedst i Srets lob. Forsoget kunde forresten varieres p& mange
m&der.

Herefter besergedes de nodvendige arbejder, husets

kvindfolk ryddede af bordet og vaskede op, karlene gik i

stalden og »rogtede af«, og efter forlobet af en timestid eller

s&, samledes selskabet p&ny om bordet, rede til at tage

aftenens morskab op.

At der er blevet danset juleaften, ved jeg aldrig at have

hort, derimod er kortspil almindelig brugt, tror jeg, ogs&

i hjem, hvor man ellers ikke spillede. Men aldrig om
penge. Husmoderen uddelte pebernodder til alle husets

folk, bornene havde ikke sjaelden sm& poser at gemme
dem i. Hvor man havde frugt, blev der sat en sk&l aebler

p& bordet. S& kunde man »kaste es« om, hvem der naeste

morgen skulde gore husets forskellige arbejder, og det traf

jo engang imellem s& lystigt, at konen kom til at vande

heste, karlen til at malke, og drengen til at skumme maelk.

Man spillede »brus«, »kjoriby«, »femkort«, »femtenstreger«,

mange forskellige slags »rakker« eller som det p4 Saelland

kaldes »hanrej«. Sk var der pebernoddelegene : »effen eller
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ueffen«, »agn i haendec eller »hjortes«, »lade svin lobe til

skov«, »mus«. Eller ogs& lod man »ponnepinden« lobe,

en terning med en pind igennem og som kunde drejes

rundt som en sysselkone. Dens fire sider var maerkede A,

alt; H, halvt; P, put til; N, niks, de spillende gjorde en

indsats, og sk tog el. tabte man, som bogstaverne faldt.

Endelig var der lejlighed til for dem, som forstod det, at

gore lystige kortkunster, hvis hemmeligheder tilskuerne

bred deres hoveder med at opdage.

S&ledes hengik aftenen, og n&r det blev sengetid eller vel

derover, gav man hinanden h&nden med onsket om en

god og glaedelig julefest, for ved en lang sovn at ruste sig

til dagene, som kom.

I Arhus egnen skal man for et hundrede kr siden have

haft for skik juleaften at saette en stol og et daek flere pk

bordet, end der var gaester tilstede. Hvem det var til

synes at vaere glemt, jeg har ikke kunnet (k det at vide,

Det er jo m&ske en vedtaegt, som kun gammeldags familier

i byerne har kendt og brugt.

JUL I pr^estegArden
Etsteds ude ved Vesterhavet ligger der en kirke, ikke

daer, hvor klitterne st&r som en skinnende hvid brsemme
langs kysten og fylder luften med det stovfine, knygende

sand, nSr stormen pk sin vej over havet moder den, men
daer, hvor marsken, gron, flad og frugtbar, straekker sig

milevidt i syd og nord. Kirken er gammel og gr&, har

s£t mange slaegtled gk ud og ind ad sine ddre, har set

born dobes, vokse op, blive gamle og grS og omsider finde

hvile pk kirkeg&rden udenfor, hvor de nu ligger stille, slaegt

efter slaegt, og venter pk opstandelsens morgen. Kirken

har vel ogs& engang vaeret ung, men det er laenge siden,

og den har oplevet meget i sit lange liv, s£t det halve

Europas folkeslag som Qender, den har provet ildebrand,
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storm, uvejr, vandflod; men hvor hpjt end havet n&ede

op i byen med de maegtige istykker og det beske, salte

vand, laengere end til kirkebakkens fod ri&ede det aldrig

og evnede kun at sende sit skumstsenk op mod kirken.

Men stormen flk fat i den og tumlede s&laenge med den svaere

jaernstang, der bar flojen, at den blev tvunget over mod est

;

thi det ved daer i egnen det mindste barn, at stormen er

en maegtig herre, som kraever, at alle bojer sig for ham.
Traeerne, de f&, der findes, kryber sammen og luder mod
osl, menneskerne bygger deres huse, s& de vender gavlene

mod vest og ost. Endda knager det i tommeret en storm-

dag, og man laegger harver, stiger, hvad man harp&taget;

thi river stormen hul, gkv det medtaget, som medklitten:

alt sondres og spredes.

I ly bag kirken ligger en gammel, vejrbidt praesteg&rd,

og mod ost straekker sig nedenfor kirkebakken bondebyen
med dens lave huse. Praesteg&rden har sikkert ogs& engang

vaeret ung og rank, vel sagtens endog et saersyn af pynte-

lighed, men det er laenge siden, nu er den gammel og

forslidt. Slaegt efter slaegt af praester er dragne ind ad

dens dore; nogle er blevne traette af ensomheden, tyngede

af naturens barskhed, de forlod den og drog til andre

egne. Ikke s& helt fS blev der, til de blev kaldte hjem af

livets og dodens herre. De har nu ogsS fundet en stille

plads udenfor det hus, hvori de faerdedes. Graesset gror

ved for&rstid frodigt over de sunkne grave, sommeren
pynter dem med smS, bl& klokker, rode nelliker, lillablom-

stret engelskgraes; laerkerne synger hvert &r den samme
sang over de dodes hoveder, og havet i vest stemmerjaevnlig

i med sin dybe bas.

Stuerne i det lave hus har genlydt af sm&borns jublende

glaede, af deres sagte gr&d. Kirkeg&rden blev bornenes

legeplads, da de voksede til, og de dode var et stille folk,

der ej tog bornene det ilde op, om de var lidt stojende i

deres lege, om de brugte gravenes sm& hoje til skjulesteder

og skod tilmSls efter gravminderne. De lod bornene i
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fred, blandede sig aldrig i deres lege, kyste dem aldrig

bort med truende ord eller barske miner.

N&r efteraret kom med de svaere storme, med traek-

fuglenes skrigende skarer, der drog sydpS, med de lange,

merke naetter og de korte solfattige dage, begyndte bornene

at tale om, hvorlangt der vel kunde vaere til jul. P&ske og

pinse kunde jo vaere gode nok, men jul var dog bedst.

Hvorfor? Ja, det er vanskeligt at svare p&, men bedst var

dog julen, og den eneste fest i &ret, barnets tanker virkelig

syslede med. Forst talte de ugerne, s& dagene, men til-

sidst timerne. Omsider kom jo dagen, jeg m&tte vel

hellere sige aftenen. En travl tid gik forud, huset skulde

rengores, der skulde slagtes, bages, koges, redes til fest,

juleaften var i det hjem, som i alle andre, trang.

Karlene red ud benimod merkningen og modtes med
byens andre ridende unge; s&snart de kom hjem tvaettede

de sig ved vandtruget og torrede sig i deres vestefoder,

det var de tiders skik; pigerne, som havde den indvendige

syssel, fik forst i sidste ojeblik tid til at skifte.

Men n&r s& kirkeklokken oppe i det gamle tSrn be-

gyndte at kime og ringede festen ind, kaldte den syge

moder sine sm&born hen til sin seng og fortalte dem om
minderne, der knyttede sig til julen : engang i gamle dage,

Iaenge, laenge siden var det, havde Adam og Eva gjort,

hvad de ikke m&tte, de fik deres straf, blev jagede ud af

paradisets dejlige have, og doren blev slSet i l&s bagved,

og vagt blev der sat med flammende svaerd. SS kom og

gik slaegt efter slaegt her pk jorden, alle laengtes de tilbage

til den dejlige have, men hver gang en af dem sogte doren

op og vilde g& ind, fandt han den ISset og blev jaget bort.

Adam og Eva havde fSet lofte om, at doren engang igen

skulde blive lukket op, men slsegterne ventede og ventede i

mange hundrede Sr, og alt blev ved det samme. Endelig,

da der var g&et &rtusinder, kom julenat : doren blev lukket

op, og al himmeriges lys og herlighed skinnede ud igen-

nem den, englenes tallose skarer drog frem og sang, sa
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det led ud over den hele vide verden og ind i alle grae-

dende menneskers hjaerter, at nu var den lasede dor igen aben,

vagten var borte, og den, der i tiden skulde tage alle menne-

sker ved handen og fore dem ind i paradishaven, var det

lille barn Jesus i Bethlehem. Hyrderne ude p& markerne

vagnede og sa sig forundrede om, men da de blev engle-

skarerne og det stralende lys va'r, kunde se lige ind i

Guds Faders sal og forstod, at frelseren skulde findes i

Bethlehem; sa satte de en mand til at passe koerne og

farene, lob sa hurtig de kunde ind til byen og traf ganske

rigtig daer Jomfru Marie, der sad med sin lille dreng pa

skedet. Men de sagde alle sammen straks til hende og Josef,

at de vilde med ind i paradishaven, og at de nok skulde

lade vaere at rore kundskabstraeet, om de bare m&tte fa

lov til at spise af livstraeets frugter. N&r de s& engang

kom og bankede pa, ventede de, at Jesusbarnet vilde lukke

op for dem, og de matte allesammen derind. Marie lovede

dem jo, at hun skulde nok huske at sige det til sin lille

dreng, nar han blev stor.

Da nu englene havde sunget julesalmen og forrettetGud

Faders aerinde, floj de igen tilbage og lukkede doren efter

sig, og sa blev natten ligesS mork, som den var for. Nej,

dog ikke helt; thi hvor doren havde vaeret, satte gud en

dejlig, klar stjaerne, der lyste ud over den hele vide verden,

lige ud til 0sterland, hvor de hellige tre Konger boede.

Og alle, som sa stjaernen, vidste nu, at den nye kongeson var

fodt, Fredskongen, som alle menneskehjaerter havde laengtes

efter, siden Adam og Eva var gaede ud i den store, onde

verden, hvor der groede torne og tidsler, og hvor der var

sa mange bedrevede voksne mennesker, og samange smS
born, der graed.

Og bornene hang ved deres moders laeber, de s& det

altsammen sa tydeligt for sig. Hendes fortaelling blandede

sig i deres sind med aeventyrene, de havde hort om det

stralende land, hvori Alfefolket boede, og nSr de s& solen

ga ned ude over havet gennem de rode skyers funklende
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port, tsenkte de sig, at de s& ind gennem paradisets dore.

Der dannede sig et lyst, strSlende billede i deres tanker.

Den lille, fattige dreng skulde vinde sin dejlige brud og

sidde ved siden af hende med guldkronen pS sit hoved,

mens alle folk r&bte hurra og var glade over, at den rette

omsider var kommen, og billedet fra barndomsdagene blev

ved at leve i deres sind, ogsS da de var blevne gamle og

gr& og bqjede under livets modgang og sorg. Den gamle

julehistorie fortalte de til deres born forst, og siden, nSr

bornebornene kom i beseg hos dem, kunde de tage den

mindste pS skedet, samle de andre omkring sig, og for-

taelle den gamle julehistorie om og om igen, s& bdrnene

tilsidst rettede bedstefader, n&r han glemte et eller andet,

der nodvendig horte med.

Juletrae kendte vi ikke noget til i de dage, men der

blev dsekket »julebord« med hvid dug, lys og alle slags

sm&gaver. Man kunde dengang blive glad ved lidt, livet

var tarveligt, kSrene fattige. Klaeder og »nyttige« ting

havde bornene kun liden smag for, men legetoj, et damspil,

en Noas ark, en trompet, en farvelade med skillingsbilleder

at saette kuler pS, gjorde dem hartad ellevilde af glaede.

Var der s& et aeble eller to, en sk&l pebernodder, et par

sirupskager at f& i tilgift, folte man sig som en konge.

N&r gaverne var uddelte, blev aftensbordet daekket,

retterne var risengred og, om muligt, g^sesteg. Alle tjeneste-

folkene sad den aften tilbords med familien, avlskarlen p4
husbondens venstre side, kokkepigen, der kom tilsidst, ved

husmoderens hojre side, n&r hun kunde vaere tilstede, der-

efter de ovrige, altid sSledes ordnede, at et barn sad mel-

lem to voksne, men (let mindste barn p& faders eller moders

sked. Til dagligt brug fik tjenestefolkene deres mad i

borgestuen, men p& festaftenen spiste alle ved samme bord,

for at det kunde gores klart, at det ikke var standsforskel,

der skilte, men hensyn til hvad der bSdede det daglige

arbejde mest.

Den gamle julesalme: »et barn er fodt i Bethlehemc
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blev sunget, og n&r alle sk var maette, og Gud takket for

sine gaver, gik store og sm& hen til husfaderen og husmoderen

og sagde tak for mad og onskede dem en glaedelig julefest.

S& fik hestene et foder, der skulde malkes ogkeernehave

deres kvaeldsnadver. N&r dette vel var overst&et, samledes alle

p&ny om pebernodderne og de forskellige lege med dem.

Undertiden kunde hele forsamlingen enes om at spille

»svinepisker«, ogs& kaldet »prikinorris«, et kommersspil,

gennem hvilket man praktisk blev indviet i livets omskif-

telser. Man trak lod om de forskellige livstillinger, men
ikke helt sjaelden endte »svinepiskeren« som »kejser«, mens
denne sank trin for trin til »herremand«, »skriver«, »rig

bonde«, »fattig bonde« og blev tilsidst »svinepisker«, der

mStte finde sig i at gore alt det simple arbejde, der tilfaldt

hans stilling, og s& desuden give kejseren alle sine trumfer.

Det kunde trseffe, at et par i kredsen kendte kortg&den:

»mand, kone, dyr, hus, fugl, fisk, husger&d«. Der blev

lagt 49 kort ud i en kvadrat, 7 i hver raekke. De to, som
forstod kunsten, satte sig ved siden af hinanden, s& p&
kortene og fortalte historier, f. eks. havde den ene sidste

sommer en dag vaeret ude i engene og s£t koerne stanges,

hvilket kort er det? Kendte den anden sine sager, kunde

han straks naevne kortet, til stor forundring for tilskuerne.

Bornene prevede remsen:

»vil du, vil du, vil du, vil du, vil du, med mig ud i

skoven g&?
ja men, ja men, ja men, ja men, ja men, haer skal

tredve streger sta«.

Vilde det, som nok ske kunde, ikke rigtig lykkes, tog

en af de voksne griffel eller blyant og fortsatte:

>se nu, se nu, se nu, se nu, se nu, det vil ikke rigtig gd,

ja sa, ja sa, ja sa, ja sa, ja sa ma vi passe bedre pa«.

SSledes hengik aftenen, bornene kunde vanskelig nok
blive sk sovnige, at de mStte i seng. Omsider lykkedes
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det dog, der blev stille i det gamle hjem, mens udenfor

stormen dansede med snefnuggene i den morke julenat,

og oppe p& kirket&rnet vejrhanen, der dog ikke var syn-

derlig godt vant, klagede sig og fros.

Julenatten har sin egen hemmelighed. Mens livet

sover og hviler i menneskeverdenen, begynder hvide skik-

kelser at samle sig i kirken, lysene taendes derinde, rundt

om fra gravene derudenfor rejser de dode sig, der ligger

mange slaegter jordede, og nu kommer de skarevis ind i

den gamle kirke, mens orgelet dsempet lyder med de gamle

koralmelodier. En af praesterne derudefra messer for alteret

og forer ordet fra praedikestolen, men sang og tale lyder

for de levendes oren, som vindens susen i lovet en som-

meraften. Thi der har vaeret levende tilstede, dog kun ved

et tilfselde ; de dode kraever nemlig natten for sig selv og

t&ler ingen fremmede i deres kreds. S& bliver det atter

stille, lysene slukkes, orgelet tier, og kirken ligger igen

mork og tavs, mens sneen fyger om den ; men inde i stal-

den rejser alle kreaturerne sig, n&r klokken sl&r 12, knaeler

og beder og samtaler en kort stund; thi i den nat loses

alskabningen en lille tid fra de laenker, hvor i den blev

bunden.

JULEDAG
S5 g&r omsider den lange julenat til ende, det dages i

est, mennesker begynder at rore sig, livet og dagen kraever

sin ret. Havde man langt til kirke, mStte man tidlig op,

og julemorgen begyndtes gerne med salmesang for froko-

sten, der kunde vaere varmt ol, et helt fad at sobe af (Arh.),

eller sennepssul, varmt ol med aeg og sukker (Falster) el. sylte

og sigtekage (Saelland). Som regel blev der ikke gjort rent

i stalden, men kreaturerne fik rigeligt foder, ogs& de skulde

maerke, at det var jul. Derefler bestemtes, hvem der skulde

9
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i kirke. Her var skikken noget forskellig, sommesteder

horte lste juledag husets karlfolk til. 2den kvinderne, andre

steder gik mand og kone lste helligdag, tjenestefolk og

born, kort husets unge, den 2den. Hvor mand og hustru

fulgtes, som i Vendsyssel, sogte konen mandens kirkeklaeder

frem, de var som regel hans bryllupsklaeder, og hun skulde

ufravigelig binde krave og torklaede om halsen pS ham.

Hun m&tte jo ogs& selv »dannes«, og det tog tid, det gam-

meldags jyske hovedtoj med korsklaedet og det krusede

lin var ikke s& helt nemt at f& sat, som ret var, s& man-

den kunde f& tid til at indsvobe »offerpengene« i de af

degnen ved skolebornene tilsendte »offersedler«. For at

kunne kende dem, fik praestens pakke en sort trSd om,
degnens en hvid. Et par kobberskillinger til tavlepenge

blev lagte lost i en lomme. N&r kirken var fuld af menne-

sker, var det for besvaerligt . at komme i en pengepung.

Konen fik sit »kridthus« frem, i det ene lukke lagde hun
sm& sukkerstykker, blandede med annis og alleh&nde, man-
den m&tte skaflfe hende tavlepenge at laegge i den anden.

S& samledes folk om kirken, korende, gSende, som lejlig-

heden faldt, alle med milde ansigter, glade, i deres bedste

klaeder, alle med ensket om en glaedelig fest. I kirken blev

de gamle salmer sungne, det gamle evangelium forkyndt.

Under praediken gik degnen med klinkpungen, jeg mindes

st\ grant dens ensformige ringen, sk kom offersalmen, der-

efter ofringen til praest og degn, og n&r s& velsignelsen

var lyst, begyndte folk at spredes. Det mindes, at i Srene

1830—40 endnu enkelte gamle, n&r de kom hjem fra kirke,

hilste ved indtraedelsen i deres hus: »goddag, og hil se

(o: vaere) Krist og glaedelig jul i eders julestue«. N&r man s&

havde fSet kisteklaederne ombyttede med sondagsklaederne,

som blev barne hele juleugen, og kisteklaederne med omhu
var blevne sammenlagte og hengemte i de gammeldags
klaedekister, s& blev bordet daekket med levninger fra aftens-

m^ltidet. Det var nok sSledes det almindelige, at man
juledag spiste levninger.
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Men over vort hele land har festen kastet sin glans,

julestjaernen har lyst ind i b&de menneskers huse og hjaerter,

s& festensket julemorgen fik en egen klang. Hvor jeg som
barn var i kirke, havde orgelet en gylden stjaerne, og hver-

gang folket juledag ofrede, drejede stjaernen sig rundt med
fin, klingrende 1yd af sm&klokker, hvad der for os gav den

dags kirketjeneste en saeregen hojtid.

Som regel holdt man sig den dag i hjemmet og levede

stille inden dore. Kom der gaester, havde man ret til at haelde

fiskevandet fra juleaften eller kogende vand overhovedet

pS dem, en skik, der ogs& kendes i Sverig ; i Finland kaldtes

en sSdan »julesvin« og der rSbtes efter ham »uf, uf!« I

Norge »julegris«, »juleskjaerec eller »Julethomas«. Kort sagt

det ans&s for upassende den dag at gk i by og drikke

dramme. At drikke noget hjemme, kunde vel tilstedes.

Det hedder, rigtignok efter gammel skik, at g&rdskarlen,

der kerer husbondes slaede juledag til kirke, har fortjent

en rus, vel at maerke, om han ikke vaelter med familien,

thi i sk fald skal han drikke lud.

Saeregne skikke knytter sig til hojtidsdage, som alt

omtalt er, gav man hinanden h&nd juleaften. Juledags

morgen hilsede man hverandre: »godmorgen og glaedelig

jul!« Til daglig brug hilsede man ikke hverandre. Kom-
mer man ind et fremmed sted, skal der siges: »glaedelig

fest!« eller »glaedelig jul!« og det skal ske, inden man
kommer forbi den forste bjaelke i stuen. Forsommer nogen

dette, skal han have et drag af mangletraeet, eller hans

navn skal skrives til skraek og advarsel for ligesindede p&
bjaelken. Skikken synes gammel, thi der omtales, at man
tidligere i spog har kunnet sige: »gud signe eders jul, jul

til p&ske!« om det blevforsomt, fik man »ballerone«, hvad

der nok p& anden dansk vil sige nakkedrag. »Det var jo

forresten ej at laste, om julen vared' ved til faste«.

En anden almindelig bemaerkning, som gaelder hele

juletiden, er den, at hvor man i helgen kommer ind ad

doren, m& man sidde ned og smage hvad julegodt huset

9*
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ejer, for ikke at »baere julen ud«. Det er som om forestil-

lingen \§l bagved, at delte man ikke p& den m&de med
husets folk, tog man festens velsignelse med sig. Hver

fremmed bydes velkommen, og olkanden st&r altid p&
bordet, det er vel den almindelige regel.

Iblandt det meget nye, der er kommet frem og slutter

sig til juletiden er julekortene: alvorlige, lystige, kunstner-

arbejder, karrikaturer, h&ndmalede, farvetryk. Deres tal

er legio. De skal forst vsere komne i brug i England

1846. Mr. J. C. Horsley, medlem af det kongelige Akademi,

tegnede det forste kort, som afbildede en familie med tre

slaegtled: bedsteforaeldre, foraeldre og deres born, der alle

medtes i det faelles enske: »en glaedelig jul og et godt

nyt&r ! « Kortet blev udsendt fra redaktionen af et af datidens

aviser, Felix Summerley's »Home Treasury*. Det blev

lithograferet og koloreret med h&nden, og der blev ialt

trykt 1000 stykker, hvad man dengang ans& for et stort

oplag.

Jule- og nySrskort blev almindelige i &rene 1870—80,

og nu nojedes man ikke laengere med de gammeldags,

simple kort. Nutidens kunst gjorde sin indflydelse gael-

dende, udviklingens lov greb ind: der kom ensfarvede og

brogede, kort i klokkeform, paletter, bogrulle-formede, runde

og aflange, stjaerner, vifter, halvmSner, nyheder i alle mulige

former, relief-kort, kort der spillede i alle regnbuens farver,

landlige og rimfrost kort, kort til at lukke sammen, juvel-

kort, blyantstegninger, private kort med afsenderens navn

og gode onsker, trykt i guld, solv eller med farver; h^nd-

malede kort med landskaber, sebilleder, blomster, porcel-

laensbilleder, atlaskes kort med silkefryndser, kort af plyds,

og andre kunstneriske nyheder, nydelige sm&boger og elegante

erindringer fra juletiden, med andre ord, som det hedder

med et almindeligt nutidsudtryk : kort for enhver pung og

enhver smag.
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ANDEN JULEDAG
Med anden juledag bliver julens saga en anden, folke-

skikkene som knyttes til den dag i en del af vort land,

synes ikke at have det allermindste at gore med julens

religiose fest, hvorfra de s& forresten stammer. Fra den

sendre del af Norrejylland, Sonderjylland p& enkelte egne

naer, — for Saelland og Fyn v£d jeg om intet saeregent —
g&r man i kirke; julebeseg og julegilder begynder med St.

Stefans dag, derom er intet videre at berette.

Anderledes forholder det sig nord for Limfjorden, pS

Mors, i Thy, p& Hannaes, i Vendsyssel og Himmerland,

og m&ske pletvis sydligere. I disse egne er del vis natten

efter lste juledag og isaer Stefansdags morgen en karnevalstid,

hvor de groveste lojer drives. Karle og piger gik p& skromt

iseng om aftenen, men rejste sig snart i stilhed. Karlen

skulde have stalden renset og muget, pigen sit gulv fejet,

hun skjulte hans bor, og han segte at stjaele hendes feje-

kost. Lykkedes det ham at overraske hende, tog han
hendes klaeder, lavede deraf en dukke, som han satte op
i skorstenen, hende til forsmsedelse, n&r hun kom op.

Eller han kunde istedetfor sand stro f&remog i kekken og

bryggers. Pigerne var heller ikke uvirksomme, men brugte

lejligheden, mens karlene var borte, stjal deres sengklseder

og bandt en spaedekalv i karlekammeret. Og nSr sk kar-

lene efter veludforte bedrifter rundt i byen kom sejrstolte

hjem for at hvile en smule inden dag, kan de forst flytte

kalven ud og derefter laegge sig til hvile i sengehalmen.

Er der sk fejet og rengjort hjemme, er, som det hedder

»Staffen gennet udc, g&r ungdommen pS aeventyr for som
vandrende riddere at soge lejlighed til allehSnde bedrifter.

Klinken bindes fast pS stalddoren; hvor de traeffer folk

sovende, fylder de gangen mellem heste- og kostald med
sne, kaster den hele eller halve medding ind i stalden, op
mod stalddoren, skjuler mogbor og greb, ombytter krea-

turer, laegger hestetojet p^ studene og studetojet pk hestene.
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Men morskaben var jo selv at have det rent og paent,

mens naboen, som sov over sig, Ik i snavset. Der laves

udstoppede dukker, »Staffener«, man lister dem ind i

husene, saetter dem indenfor vinduerne, gemmer dem i

senge, i sengklaeder, saetter dem i karlekamre, i udhuse.

Et sted skilte ungdommen mandens vogn ad, satte den

atter sammensat op pk monningen med en »Staffen« i.

Slibestenen loftes af og kan om morgenen findes pk en

lagryg sammen med ildtang og kaffekedel, og det skal

ske temmelig almindeligt, at huset fyldes med rag, nkr

husmoderen gor ild pS, skorstenen er bleven stoppet om
natten.

S&dan en »Staffen« sk omtrent ud som de fugleskraemsler,

man saetter op ; aflagte gamle klaeder, udstoppede med halm
og med pinde, forestiller arme. En seddel blev heftet pk

slig fyr, saedvanlig indeholdt den vittigheder og skoser, der

gik ud over den mand, til hvem den blev sendt, og sk

gjaldt det at fk den afleveret i stilhed, thi ellers var bud-

bringeren fuldkommen sikker pk at fk den med sigtilbage

s&ledes fastbunden pk vedkommendes ryg, at knuden ikke

kunde loses. Andre steder siges den at have bedt om
husly, hvor den kom, og at vaere bleven puttet omkring
i udhuse, sovekamre, hvorsomhelst, og nkv den tilsidst

havde vaeret byen rundt, sorgede drengene for at gore ende

pk dens liv.

Et saerligt traktemente horte til Stefans morgen. Tidlig

op skulde alle; den, som forsov sig, kaldes »Staffen« eller

»Staffensnar« og beholdt navnet Sret rundt (Thy, Sydv.

Vends.). I Mellemslesvig m&tte syvsoveren ride ind til na-

boen pk en gaffel, og nkr han daer havde f&et noget tilgode,

joges han ud med ordene: »du er en doven hund og skal

vaere den dovneste kret rundt, du langsl&per!« Men nkr sk

folk var komne op, blev der spist davre ved lys, s&snart

morgenarbejdet var gjort, og ved den lejlighed skulde der

laegges en hel ost pk bordet, »Staffensosten«, lavet ved St.

Hansdagstider af sod maelk. Til »Staflensdavren« var det
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kommende &rs hostfolk indbudte, de fik af alle disse gode

sager: der kom et saltmadsfad p& bordet, derefter en sk&l

varm ellebred hvori en rugbrodsskorpe med tykt smor p&,

s& at der IS smorperler ovenpS det rode 0I, der ved sin

farve skulde minde om »Stefans blod«. Lykkedes det en

mand at f& muget i naboens staid eller at bortfore hans

megber og greb, kunde han hos denne nabo kraeve del i

»Staffenskagen«. N&r gaesterne havde f&et deres gode

davre, fik de et slag kort, og inden de skiltes, til frokost

steg og gode sager, og var det sm&folk, fik konerne en

kage og et stykke flaesk hver med hjem for at droje p&
maden i helgen.

Den nordjyske skik samler altsS sig om at gore s&mange

optojer som muligt Stefansmorgsn, optojerne er grovere og

voldsommere end dem, der anstilles i de samme egne ny&rs-

aften. Dette traek genfindes i Sydnorge, hvor voksne gut-

ter gik rundt natten mellem lste og 2den juledag for at

»moke Steffan« og efter evne gore det ustyr de form&ede.

De kastede s& meget godning ind i fjosene, at folkene 2den

juledagsmorgen ej kunde komme ind. Var der dyb sne,

kunde de laegge snebunker op over stuehusets vinduer, sk

folkene derinde blev liggende i deres senge om morgenen

og troede, at det endnu var nat. Skorstenen stoppes, vand

ledes ind i kokkenet, s& alt flyder, fyldte vandkar stilles

sMedes, at de vaeltes over den, som g&r ud af doren, krea-

tyrer byttes om. Foderknipperne, der var gjort rede i de

forskellige Qese for hele julen slaebes sammen i en bunke,

og husmoderen mStte vaere tidlig pS faerde for at fa fat pS

sine knipper, thi hun kunde risikere, at den, som kom ferst,

tog de bedste og lod de dSrligste ligge. Et sted blev en

hel helade vaeltet, et andet sted ved kysten saenkedes et

fartoj, s& kun masten ragede op, og istedetfor floj var et

halmknippe gjort fast p& den. Folk syntes dog, at de lojer
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var for grove, der blev klaget til lensmanden over dem,

uden at der dog kom noget ud af det. Onde tunger pa-

sted, at han selv havde vaeret i flokken. Med sikkerhed

vover jeg ikke i denne forbindelse at anfore mere, en

raekke andre skikke synes naturligst at mStte grupperes

om det svenske Stefansridt.
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>DET ER IKKJE JOLAFTAN MEIR
END EIN GONG I AARETc

Gammelt ordsprog.
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At der holdes jul i Norge siger sig selv. M&ske stSr julens

AjL lys og glaede i omvendt forhold til naturens barsk-

hed: jo straengere kulde og jo morkere naetter og jo fattigere

k&r, jo mere traenger mennesker til dog en gang om &ret

at have lidt fest inden dore. Der skal dog engang i Srets

kreds saettes et maerke til forskel fra alle de andre mange
dages evindelige slid og endelese savn, og for at overgan-

gen skal blive kendelig og stark, kaldes de sidste uger

for jul »skarken«, hvor man mk doje ondt, spise den rin-

geste fade, baere de fattigste klaeder. Saerlig fik de sidste

otte dage navn af »skarkeugen«, d. e. den uge, man med
besvaer slaeber sig igennem. Folk gik i pjaltede, dSrlige

klaeder, maden var sild og kartofler, eller ost og vaelling;

ved middagstid grod og »myse«, valle, s& sur, at det hvi-

nede i »oreknuderne«, n&r man smagte p& den, og det

skulde vaere en staerk mand, der ikke fik t&rer i ojnene,

n&r han drak af den. Tilmed var greden kold, s4 spiste

man mindre, det gjaldt karlfolket; kvinderne, som var lidt

mere nojeregnende, kunde {§l en smule ost (brim) til. Var

der en, der ej havde pjalter nok, var der gode nkd til at

14ne hos dem, som havde mange: »de skulde vaere fillehu-

kuler alle i skarken m& vite«. Kvinderne mAtte ikke skifte

linned i de sidste 3—4 uger og havde det s& travlt, at de

end ikke fik tid til at vaske sig, thi der var meget at gore

i huset. Der skulde brygges og bages, vaskes og pyntes,

og faerdig m&tte og skulde man vaere til merkningen jule-
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aftensdag. Slagtes skulde derogsa, kort sagtarbejdet hobedes,

busmoderen m&tte have gode kraefter og godt burner, at

hun ej skulde sla\ haenderne sammen i fortvivlelse over alt

det hun havde at gore.

Karlene m&tte taerske og vaere flittige ved arbejdet, at

budejen kunde have halm nok over »trettendedagenc til

kreaturerne. Der skulde maltes og torres og keres til melle.

Folk matte til skovs at kore hjem lev og bar til gederne,

samt torved og kviste til foder. Den mand som i julekvaelden

havde den storsle vedhoj i sin g£rd, ans&s for den flinkeste

i bygden. Kom s& skovkarlene hjem om aftenen traette,

sultne, forfrosne, huggede de i sig af den kolde grod,

hvori s&erne stak ud pS alle kanter som piggene p& et

pindsvin, og de »sank« skeen dybt i den hvinende sure

myse. Var de staerke og kraflige karle, var groden hard,

s& hard, at skeskaftet kunde braekkes. »Der laegges mangt

til at graede for, — somme graeder, fordi de ikke fSr

hul p& gredskorpen* — , det ord kunde gerne tages bog-

stavelig.

Kvinderne bryggede, b&de staerkt el og »spisil«, efter-

bryg; en prove afjuleollet, som kaldtes »skakedrykc, sendtes

ud til naboer at smage. De bagte bade »lettebrod« til hver-

dags og »lefser« af »lettemel« og »stridtmel« til »romhel-

gen«, den sogne Jul, samt >tyndbrod« og »lefserc af byg

og rug til de rette hojtidsdage, daertil to a tre slags jule-

kager. Desuden var det nodvendigt p& de store gSrde at

braende 70—80 potter braendevin.

Til festen m&tte der allesteder vaere rent og paent, gulv,

tag, vaegge i stuen blev vaskede og derefter klaedte. Foran

hojsaedesvinduet haengtes et taeppe, hvorp& der faestedes to

lange, hvide hSndklaeder, som langs den nederste rand var

forsynede med brede, hjemmegjorte kniplinger. I Hailing-

dal klaedtes endogsS skabet og fadhylden og over allevin-

duer haengtes hvide, med brede kniplinger og frynser prydede,

gardiner. Regelen var, at de skulde na omtrent midt ned

p£ vinduesposten. PS g&rde, hvor alt skulde vaere endnu
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mere pynteligt, blev ogs& haengehylden klaedt. Saedvanlig

fik g&rdmandsdetre slig pynt med fra bjemmet ved deres

bryllup. Kunstig tilklippede papirsstrimler blev lagte langs

spaerene i taget, friske enerkviste naglede til mons&sen;

kniplinger lagdes langs vaeghylderne, der en god h&nds-

bred over doren leb parallelt p& de tre vaegge til henimod
madskabets gesims, som prydedes med et endnu bredere

og mere kostbart lag af kniplinger. P& begge sider af

skabets dore vare anbragt blanktpolerede messinglyseplader,

med lodret bojede arme, der tjente som stager for et par

vaeldige julelys. Hojsaedet i o. en god alens laengde af

stuens ene hjorne og madskabet p& den anden side haeng-

tes med et redlig-hvidt taeppe, hvor udenp& et af de naevnte

h&ndklaeder, der herte til husmoderens fineste »kistestads«

som fremvistes ved hojtidelige lejligheder. Over klaedet op-

sattes desuden skilderier, der forestillede Jesusbarnet i

krybben, de fire evangelister, samt Luther og Melanchton.

Alt hvad born ejer af billeder klistres op og haenger julen

over, og husfaderen kommer ogs& i arbejde, han udskserer

af papir I. H. S. og fastgor disse bogstaver over doren,

eller er han dygtig til at skrive, tegner han dem med kridt,

det kan ogs& klare sagen. De laeses: Jesus Herrens Son,

ham ensker man i juletiden at modtage som sin gaest.

Underligt nok skal man under den kristne fest vaerge

sig mod vaetter og merkets onde magter. Var der en af-

taegtsmand p^ garden, m&tte han beserge den slags sm&-

arbejder. Han malede tjaerekors over dorene, huggede

ekser fast over indgangen til alle kreaturhuse. Vi mindes,

at den norske g&rd ej som den danske best&r af sammen-
byggede laenger, men af mange enkelte, rundt om stroede,

temmerhuse. Han kastede st&l ned i alle kilder og bronde

lagde et navrbor i doren til loen, s& efter, at ladens gulv

var fejet rent og »korsede og kriklede« over mangt og

meget. Var han saerlig Mndsnild udskar han et »Jesus-

navn« over doren, d. e. det ovenfor naevnte tegn I. H .S.

sammenslynget. Over Qosdoren saettes mindst tre kors, der
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males med en brand fra skorstenen, over hvilken der er

laest Fadervor eller andre bonner; iagttages dette ej noje,

vil hverken dyr i staid eller born i hus f& ro ved nat i

juletiden. For en sikkerheds skyld er det ogs& godt at rage

med krudt og svovl b&de i stue og faehus. Mod Nissen

eller Tomten stryges »Nisse- eller Tussemaerket«, det fem-

hjornede kors, p& alle brodene i julebaegten. Rigtigst er

det at saette korsmaerket p& alle redskaber.

Det gjaldt, nSr alt husmoderens stel var fserdigt, hvilket

heist m&tte ske lille juleaftensdag, ikke at drive juleaftens-

dag, men vaere tidlig oppe om morgenen; den som ferst

stod af sin seng, var forst faerdig i fjeset &ret rundt. En
Saedvane horte endnu til: man gav hverandre den morgen
ris, som kaldtes »joleskjerka« eller andre steder »jole-

skoka« , og som sikkert st&r i forbindelse med skikken,

som den i Tyskland og ellers Andes ved juletid, fastelavn

eller i pdsken, at man sl&r hinanden med gronne kviste,

som udtryk for at onske eller bringe lykke, frugtbarhed,

sundhed i Sret, som kommer, hvorfor det ogs& er kaldt:

»slaget med livskvisten«.

SS tidlig som muligt var husets folk i klaederne den

dag. Allerede kl. 2—3 var karlene i »vedskalen« for at

hugge »juleotten«, som det kaldtes. For dagen randt, m&tte

s&meget ved vsere hugget, som der traengtes hele helgen

igennem. Til at begynde med fik hver mand en halv

kage med smor pS samt en dram. En timestid senere kom
husmoderen ud og sksenkede to dramme til hver. N&rdet

gryede ad dag var de i regelen faerdige, thi de huggede,

sk sveden randt, og gik s& ind at spise frokost: sild og

vasvaelling og kanske en skorpe gammel ost. Manden gik

derefter i laden, og tjenestegutterne rejste tilskovs og kom
igen til middag. Skikkene er naturligvis forskellige. I

Vang (Valders) skulde skovkarlen allerede i »gr&lysingen«,

ved det forste daggry, svinge ind p& garden med julelaesset.

Husbonden modte da p& tunet og sagde: » gild kar, bra

kar! du, Ola, lyt nok bli til naeste &r og, du! Kom nu
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med ind i stuen at besl& syltelabben!« Dertil behevedes

et nogenlunde rummeligt indre, thi det betyder at drikke

en dram for hvert ben i en griselab, ialt fire og tyve. S&

blev Ola »ledig og mjuk« til at hugge braende fordekom-

mende tre helligdage, til at feje og glatte sneen p& tunet

til bedsle for »Julesvendene«, der ventedes i aftenskumrin-

gen. I det hele taget m&tte der pyntes allevegne, alt uryd

feres bort, slaeder hvaelves, og der skulde tilses, at intet

kora til at ligge overkors, sS kunde Julesvendene ikke

bruge det. Blev slaederne ikke rejst, kunde »Juleskrejen« tage

dem med sig, og skete ikke det, blev »Tomtebondenc vred,

og det var en karl, der altid vidste at haevne sig. S& sik-

kert var det som nogct, at glemte man at hvaelve slaederne

til jul, rog noget istykker p& dem forste gang, de brugtes

efter helgen.

Foderet til kreaturerne, s&meget, der skulde bruges i

helgen lige til ny&r, m&tte inden morket vaere fordelt i

knipper og ombundet med halmb&nd.

For sol er nede juleaften, skal juleneget opbindes til

fuglene. I Mandalske bygder er det nu bornenes sag

at stelle hermed, skont gerne deres fader eller en anden

af de voksne hjaelper til. Mens der taerskes i host plejer

bornene at mode i loen og bedeom et »kornb&nd« til fug-

lene i julen. De udseger sig s& et par af de allerstorste

og tungeste b&nd, de kan finde og gemmer dem pS loftet

et sted, hvor mus ej kan komme. N&r sS bornene er va-

skede juleaften og p& bedste mSdepyntede, siger moderen

:

»n& m& dokke gS §l haenge ut fugleb&nnenU Enten rejses

sS en stang eller negene bindes i toppen p& et frugttrae.

Sommesteder f&r fuglene det forste neg, som hostes, keerne

de sidste. I Varend (Sv.) de forste tre lehug. I Gudbrands-

dal opsaettes tre neg, i Guldalen forsynes negene med kors

af traepinde, at intet ondt skal komme til.

S&snart b&ndene er satte op, holder bornene vagt for

at laegge maerke til, hvilke fugle, der forst kommer, og

jubler, nSr de ser »kj0tmejsen«, musvitten, saette sig og
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aede, endnu mere, om deres kaere gulspurv kommer, og jo

flere der meder, jo gladere bliver de. Flyver spurv ferst

til, varsles rigt korn&r, liges& om mange lystige fugle kom-
mer. En skade sp&r ilde, at hasten skal blive knap; kap-

pes derimod fuglene med at give mode, bliver Sret godt;

der iagttages ogs&, at neget skal saettes tidlig op, thi sker

det ferst sent, bliver hasten s6n.

Noget for noget. Tydes nu end skikken, at det er en

from gave til de »vaernlese«, der intet hjem har, herer den

opfattelse vel senere tider til, og man giver en offergave,

at fugle, eller m&ske mus, ej skal ede kornet i hestens tid.

I Sendmere saettes en bid »mylje« op for hver person

i huset til kragen; den person, hvis bid fuglen ikke spiser,

er fej. I Sverige f&r sine steder ogsS skaden sit neg, den

samler nemlig ferste pind til sin rede juleaften.

Skikken er ikke begraenset til de nordiske lande, rundt

om gives fugle gaver. Juleaften saettes neg op til dem i

Schwaben og Sydtyskland, i Frank rig og Italien kastes

bred ud til dem, andre steder f&v de deres offer i hest-

tiden. Forresten har det vaeret fromme menneskers skik

at dele gaver ud ogs& til de vilde fugle. Det fortaelles om
Machtiide, Otto den Ferstes moder, at hun ikke blot be-

spiste fattige, men ogs& befalede sine tjenere at udstre

bredkrummer til sangfuglene. Sagn g&r ogs&, at guderhar
ifert sig fugieham, rimeligt er jo, at sm&fuglene ogsS skal

laere at hygge sig til hqjtiden, hvad der sk end gemmer
sig bag deres ham.

I Vang rejstes juleneget alt kl. 2, og hilstes med tre

skud, der besvaredes fra nabog&rdene.

N&r det begyndte at morknes, indviedes festen ved

klokkeringning fra kirken. Folk lettede huen, og en og

anden lseste vel en bon. Samtidig hermed eller lidt for

begyndte man at »skyde helgen ind« og det p& kraft, s&

at der i hver eneste g&rd, varslig »skrelling« og »smelling«

med pistoler og dundrebesser, at kreaturerne sprang som
vildt fse. S&ledes var skikken i Valders.
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Kvinderne var ved den tid omtrent faerdige, og var det

budejens sag endnu at serge for at kreaturerne fik runde-

ligt og godt foder. Det bedste blodfoder, der var p& gar-

den, m&tte keerne smage, og dertil skulde de have et

halvt bygneg hver. Budejen rakte det til hver enkelt ko

og sagde: »et vel, trives vel, det er jolekveld i kveld, kua
mi!« P& samme m&de taltes til hesten, n&r der haeldtes

korn i dens krybbe. Snart skete dette om aftenen, andre

steder gik pigen ferst juiemorgen til keerne og sagde, idet

hun gav dem foderet: »di m& ikkje iengjast ette sumaren,

de e jol ida!« Ogs& kunde der siges: »salt og malt jole-

kvellen, kyre mi!c Pk lignende m&de som kreaturerne

onskedes »god jul« ligesom alle husets evrige beboere,

onskedes dem ogs& »godt nytSr«, n&r det gamle &r var tilende.

Allesteder har det vistnok vaeret skikken, at man skulde

tvaette sig om kvaelden, for festen ret begynder, man skal

vaske hverdagssnavset af sig. N&r alt arbejdet er tilside,

stiger ferst husfaderen i badekarret, iforer sig derpS rent

linned og helligdagsklaeder, g&r s& ud p& tunet og afskyder

sin bosse som tegn p&, at nu er festen begyndt. Inde i

stuen er imidlertid bordet daekket og olskSlen iskaenket.

Husfaderen traeder ind, hilser alle med naevetag og mod-
tager deres enske om en glaedelig jul, hvorefter husmoderen
raekker ham olsk&len. Nu er det hendes tur at bade sig,

derefter felger bornene og tilsidst tjenerne. Alle kommer
som fremmede mennesker ind i stuen, hilser med naeve-

tag rundt og raekkes derp& olbollen. Da alle bader sig i

samme vand, kan det jo, hvor familien er stor, vare ud

p& kvaelden. SSledes gjorde man ikke blot i Telemarken,

hvorfra denne skildring stammer, men ogs& p& 0sterlan-

dets fladbygder. Karret stod da i badstuen eller i fjeset.

Telebonderne ved dog at fortaelle, at den gamle skik var

en anden, man brugte dampbad. Badstuen ophededes

staerkt; n&r man sa havde afklaedt sig daer og var bleven

rigtig gennemvarmet, sprang folk nogne ud og trillede sig

rundt i snedriverne, hvad de flere gange gentog.

10

Digitized byGoogle



146 H. F. FEILBERG

Langt senere skik er det sikkert, nar der fra Valders for-

taelles, at folkene kom ind pajulekvaelden efler endt arbejde,

ogsa fik de en halv rugkage af simpleste slags samt en dyg-

tig osteskive med sraor p&. Efter at dette var spist, va-

skede de sig, hvorpa hver fik en »vaskedramc Det kunde

jo ske, at en eller anden af pigerne blev syg, mens hun
vaskede sig, ja, at det stod helt pa livet med hende. Sligt

var sikkert maerke pa, at der et eller andet steds var en

gut, som » fastede» pa hende. Jo sygere bun felte sig, jo

laengere var der til gutten, der skulde blive hendes mand.
Herom mere senere. Nar allevar rene, skulde de tilbords.

Retten som ventede var »ni0lje« d. e. fladbred, som man
havde braekket istykker og est fedt pa.

Julebordet stod daekket med en pyntelig hvid dug, glat-

tet med svinenes hugtaender, man havde i aeldre dage

sjaelden manglestok eller rulle, salidt som strygejaern. Bor-

det strakte sig fra hojsaedet og henimod sengestedet p&
den modsatte vaeg. Midt pa bordet stod et »smdrst0b«,

en drejet skal til smor, hvorpa indtil tre »bismerpund«

smor, toppet op som en pyramide, ovenpa hvilken der

tronede en hane af kagedejg. I blankpolerede messing-

stager var to vaeldige julelys anbragte og langs begge sider

af bordet tintallerker for hver person i huset, hvad der

gav stuen et festligt udseende. I Vang bestod dette ferste

maltid af sylteflaesk, spegekod, »rakerred« og gammelost;

smorstebet blev ikke rort for senere. Andre steder i Val-

ders anses det for usommeligt at spise af de fremstillede

retter, man nojes med molje, men braendevinsflasken og

olkanden er sat pa bordet, og hver kan »smage« efter be-

hag. I regelen drak man ej over torsten, men der skal,

som bekendt en bra karl til at holde kniven sin ren i

»klubbetiden«, det haendte derfor nok af og til, at hovedet

blev tungere end benene.

Imidlertid lavedes kvaeldsmaden til. Nu fortaelles atter

forskelligt. Havde man i Vang smagt tilsraekkeligt pa for-

draberne, tog man ydertojet af og gik tilsengs, dels for at
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dromme og dels for at sove ud til det egentlige julem&ltid,

der holdtes i Frelserens fodselsstund kl. 12. Saerlig gjaldt

det de unge pigers dromme, i hvilke de s& den gut, der

skulde felges med dem gennem livet. Alting blev s&meget

vissere, om drommen stemmede med linnedoraklet i laden,

hvor hun havde lagt en skjorte udbredt pk gulvet. Fand-

tes senere venstre aerme foldet, var det ganske vist, at den,

hun dromte om, blev hendes, var hojre aerme derimod

lagt dobbelt, m&tte hun vogte sig vel for gutterne.

Andre steder fortaelles, at tiden mellem de to m&ltider

tilbragtes med alle slags lege, der sinkede pigerne i deres

arbejde; thi de m&tte absolut ogs&vaere med. Man skulde

»sko blakken«, »skjaere flaesk«, »rugge sved«, »hoppe over

fejekosten*, »g& efler m&nen«, »slS han Tor drukken«.

Blev man sS traet af legen, lagde man pk arnen, pk »pejs-

he)len«, en naeve salt for hver person, der var tilstede.

Dannede der sig en fugtig hule i salthoben, var den per-

son, for hvem den var lagt, »fej« ; han levede ej naeste kr om.

Ved midnat var aftensmaden sk faerdig. Smorspanden
med sin hane eller »trehjorning« stod pk bordet og god

mad: »rakefisk«, ludfisk, — folkene havde ikke glemt at

drille kokkepigen, for at der kunde f&s staerk lud til fisken

juleaflen. Desuden var der en stegt griseside, en gedeost,

og en gedeprimost, en sur ost, hobe af fladbred og rug-

kager, lefsekling, grovmad, kartofler og fiskesuppe, braende-

vinsflasken og elbollen ej at forglemme.

Var alt da omsider rede, gik ferst husbonden frem, sk

husmoderen, sk den aeldste son, og dernsest de andre efter

rang og alder, faldt pk knae langs bordbaenken og bad

fadervor, hvorp& de satte sig ind pk baenken, husbonde-

folket i hojsaedet, dernaest ferst sonnerne og sk tjeneste-

gutterne pk hojre side af bordet, detrene og tjenestepigerne

pk venstre side, salmebogerne blev tagne frem og familien

sang tre ganger »et lidet barn sk lysteligt !« hvorpS mand
og kone bad dem forsyne sig med hvad de heist likte.

Hvor der brugtes julegrod, var en mand stillet pk dor-

10*
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stenen for at hilse fadet med et skud, n&r det blev b&ret

ind. Gryden blev sal p& den lose langbaenk foran bordet,

og rundt om den tager plads s&mange af mandfolkene,

som kan rummes, til kvinderne og de andre er der est op

andetsteds. Ordsproget siger, at »der er tre spisedage om
&ret, juleaften, bufardagen og slagtedagen« og »julekvael-

den skal man drikke, s& man ikke terster p& et &r, —
og spise, s& man kan bie til jul igen«, eller — » til maven
er h&rd som en sten« og »den, som g&r med tomme tarme

i julehelgen, skal leve af vejr og vind &ret igennem«, —
trods alle disse gode og gyldne leveregler, er dog jaevnlig mad-

lysten hos adskillige af selskabet stserkt mindsket ved hvad

der er g&et forud. Nogle er der jo altid, som kan gore

fyldest.

I Vang kan der s& under maltidet byttes plads ved

bordet, s& at tjenestegutten flytter op ved siden af hus-

bonden, og tjenestepigen til husmoderen. Husbonden tager

da sin skinnende stnUeflaske i handen og haelder en halv pot

braendevin i solvbaegeret, lofter det op og siger: »skal og

glaedelig jul!« drikker derpS en god sup og sender bsegeret

til sin hustru, s& g&r det rundt, mens enhver drikker og

udtaler sit onske.

Det kunde da ske, nar folk var maette, at husbonde og

tjenestegut kom overens om endnu at drikke en »samkvems-

skal«, mens kvinder og born heist gik tilsengs for at sove

lidt inden »ottegrimen«, derbestod i, at husets samtligebe-

beboere gik i den tidlige morgenstund i fjos og staid og

gav alle busdyr en gift af det bedste ho samt meldrikke,

idet man kaertegnede og klappede hvert dyr isaer.

Men natten havde sin ret. Forst m& maerkes, at intet,

der tabtes eller spildtes, matte tages op fra gulvet. Jule-

lyset skulde braende hele natten, men matte ikke pudses,

kom der maerker i dets tane, var den fej, som branden

vendte imod. Enhver matte levne lidt pa sin tallerken;

thi julekvaelden var flere tilstede end dem, der kunde ses.

Gik man udenfor og kiggede gennem det silketorklaede,
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man brugte om balsen ved altergang, ind gennem vinduet,

sks de feje at sidde uden hoved. At gore det var dog
farligt, thi »Juleskrejenc kunde ventes ved de tider, og da
ve den, der prevede sligt. Ved midnatstid kom krets dede
hjem, inden dagen randt m&tte de tilbage.

Netop fordi sk mange vaetter var pk gang denne nat,

mindes det, at ingen m&tte ligge alene i fjeset, hverken

pige eller karl, men der stroedes halm p& stuegulvet, hvor

alle sov samlede en fire—fem naetter, »for at Juleskrejen

ikke skulde fk fat i en enkelt*.

Pk somme g&rde var det ogs& skik at rede en seng op
pk hojsaedesbaenken til »Tomtebonden«, der hele &ret holdt

til i fjoset, hvis det var en »Ko-Tomtebonde«, og i stal-

den, hvis det var en »Heste-Tomtebonde«; men julenat vilde

ban ligge hide og have det som alle andre skikkelige folk.

S&ledes har det vaeret brugt endnu om ved 1860 pk en

g&rd i Valders.

BSde juleaften og juledagsmorgen sogtes mange for-

skellige orakler, for hvilke der andetsteds skal gores rede.

Julelyset skulde som sagt braende hele natten, i gamle

dage holdtes »jolevak«, man v&gede julenatten igennem.

Dette er vel g&et af brug undtagen fors^yidt, at en mk
natten igennem sidde og passe lyset, s&fremt ingen af kar-

lene har hu til at » sidde oppe hos braendevinen«. Det er

nemlig haendt, sk siges der, at julelyset er sprunget tvaers-

over og har tsendt sig pk midten, s^ at begge stumperne

bar braendt pk 6n gang, og der blev tre blus for et, men
det kr dede ogs& begge de gamle og fire af bornene.

Juledagsmorgen m&tte budejen op allerede kl. 4—5 for

at give koerne »ottegrimen« ; stumpen, der var tilbage

af julelyset, tog hun i h&nden og sved dermed tre kors pk

hver ko, et pa yver, et over krydset og et i panden, i det

hun hver gang sagde: »jeg svider af dig utrevden og atp&

dig trevden!« Hun havde alt, inden hun lagde sig, aftenen

i forvejen, sl&et ol i et fad sammen med arvesolv. Af
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deite haeldte hun noget i koernes drikke og lagde solvet

pk vandbottens bund.

Sk gryr det efter den lange nat omsider ad dag, jule-

dagsmorgen. Den som kommer forst op af husets folk,

skaenker de andre en dram pk sengen. Man vogter sig

for at gk fastende ud, og kvinderne kappes om, hvem der

forst kan fk sine koer tilvands, thi dermed folger lykke.

Samtidig hermed, eller i alfald kort derefler, indfandt

gutterne i nabolaget sig for efter tur at fere godselen ud
af fjoset, mens jenterne fra fjoshjalet, deres sengested ude

i kostalden, sang kaerlighedsviser.

S&snart gutterne var faerdige med deres arbejde, sang

de i kor:

Tr&d, nytars trad,

om den er aldrig s& gra.

om den er svart som kol

skal jeg vaske den sjol.

Jenterne m&tte da, sk godt de kunde, imodekomme
gutternes poetiske udfordring; de havde lavet en maengde

tr&ddukker, der blev uddelte, dels som belonning for

det udforte arbejde, dels som tegn pk god forst&else, og

var der den gut med, som pigen om aftenen havde dromt

om, og da skjorteaermet havde ligget efter enske, vidste

hun at passe det s&ledes, at han foruden den reglementerede

tr&ddukke fik dusinet fuidt.

Derefter mStte hele flokken ind i stuen for at smage

pk julekosten, der endnu stod pk bordet, og desuden trak-

teres med ol og braendevin. Inden de atter forlod huset,

m&tte i det mindste 6n juieleg proves, som f. eks. »Bru,

bru breie«, vor »sol-og-m&ne leg«, hvortil alle deltagerne

synger i kor:

»lad spela, lad spela bruden den breide,

bruden ligger i brostet over heide;

nagler, stolper, tr^d og alle gode greide;

vismsend, ifjor fo'r eg her fram,
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med mill hoko, med min mund
gar jeg gjennem rosealund:

luk op, luk op bergaled, lad mig herigjennem slippeN

Julemorgen rafitte alle kore til kirke, isaer om der var

fin st&l-is pk fjorden. Ofte var der kapkering b&de frem

og tilbage. Man vaeddede tit hest mod hest og korte, sk

kvinderne holdt pk at tabe pusten og skreg af skraek, men
maendene herte dem ikke, de piskede pk hestene, sk slae-

derne snartgled pk den ene af mederne, snart p& den anden.

Imens hujede de og skoggerlo, jo vildere, jo bedre. Alle

skulde have frit skyds; den holdtes for en slet person,

der ikke tog op i slaeden s&mange den rummede. Omkring
de korende svsermede talrige skqjtelobere, der rask fo'r

hen over den blanke flade ofte forbi de skrappeste travere.

Det var desuden skik, at alle karle skulde have med
til kirke en eller to paegleflasker, fyldte med braendevin.

Fyldehundene havde naturligvis flere, de f&r jo sent nok.

Kvinderne tog med sig et stykke raffinade pk et pund
eller to, men ikke m&tte der smages synderligt hverken

p& braendevin eller sukker for efter messen. Skam var

det at lugte af braendevin i kirken.

S&snart gudstjenesten derimod var forbi, samledes al-

muen i g&rdsrummet naermest kirken, slaegt og venner

hilste pk hverandre, talte om vejr og vind og hvad som
kunde falde. Lidt efter lidt trak folk sig i sm& flokke

om bag husene, ind p& loftssvalen eller andensteds, hvor

plads fandtes. Nu kom flaskerne frem, man skaenkede

og drak, drak og skaenkede. Kvinderne gjorde som maen-

dene, flokkede sig sammen, hvor der var lejlighed og ly,

trak sukkerklumperne frem og trakterede hinanden. Somme
af dem kunde ogs& have lidt »staerkt« med i en flaske, de

m&tte jo naturligvis dog i det mindste smage p&, hvad gut-

terne havde i deres. Sukkerklumperne vandrede uophor-

lig fra mund til mund, blev hurtig runde som kugler, og

den m&tte have staerke kaeber, som kunde Ik noget. Man
bed, til blodet Ik igen, endda fik man ikke stort andet end
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lugten, og den gor nu ingen mand ted. Det varede ikke laenge,

inden karlene blev hqjrostede, somme begyndte at traekke

»krogfinger«, siden tog de til at brydes, — for lojers skyld,

naturligvis! Det haendle sig dog mangen en gang, at gar-

den i morkningen genlod af skrig, gr&d, af de styggeste

skaeldsord, ja, af forbandelser, der kunde bringe blodet til

at stivne i Srerne. Der var dem, der den dag fik m£n
for livet, og en og anden, der om morgenen frisk og sund var

rejst hjemmefra, kunde fores bjem som et blodigt lig om
natten.

Ud p& aftenen kunde der s& sarnie sig 30—40 korende

og dobbelt s& mange skqjtelobere p& isen nedenfor kirken.

Hjemme stod angstfulde modre og hustruer og spejdede

ud over den blanke flade, der lyste og blinkede i m&ne-

skinnet. SS hortes skrig og skral, Jattersalver og eder,

piskesmaeld og skarpe hovslag i isen, et hujende vildt log

fo'r larmende og susende, mens ekkoet kastedes tilbage

mellem fjaeldene, indtil det tilsidst dede ud i det fjaerne.

TOSTEN NORENDAL

P& garden Norendal i Naesherred, Telemarken, boede i det

17de &rh. en mand som hed Tosten og samtidig med ham
p& garden Vatner i Bo en stor idraetsmand med navn Ulf.

Ved en sammenkomst kort for jul kom disse maend til at

tale om deres travere, ingen vilde vige for den anden. De
enedes da om, at de vilde modes pa Lindheims Jordet for-

ste juledagsmorgen og skulde da kapkore derfra og til Naes

kirke: den, der forst kom ind i kirken, var sejrherre. Til

bestemt tid medte da Tosten med Norendals-Borken og

Ulf med Vatner-Svarten. Da sSvel maendene som traverne

var vidtspurgte, havde der samlet sig en maengde menne-
sker bSde fra Bo, Naes og Saude, alle vilde de pk naert

hold iagttage kaplobet. SS korte de. Traverne var s& gaeve,

at ingen turde s&meget som gaette, hvem der blev den

sejrende. Udfaldet blev, at de, skummende af sved, kom
side om side til kirkeg&rdsporten.
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Begge maendene kastede tommerne pS samme tid, og

hver af dem vilde forsoge at komme ferst ind i kirken,

de modtes i kirkedoren, ingen vilde give tabt, begge var

de h&ndfaste maend, og der opstod et frygteligt slagsm&l,

under hvilket de begge tumlede ind i kirken, hvor folket

kun med besvaer fik dem skilte. Praesten befalede, at de

begge skulde feres ud af kirken, og s&snart julen var forbi,

blev de sat under tiltale. Begge m&tte de bode, Ulf slap

billigst, men Tosten skulde give Naes kirke en messehagel,

sS var sagen dermed forligt.

I de tider og laenge derefter holdt praesten fra Saude

hver juledagsmorgen ottesang i Naes kirke fra 6—8 om
morgenen. Folkene i Bo og Saude rejste dengang forst

til Naes for at here ottesang og derfra tilbage til hoved-

kirken, hvor de kunde n& hojmessen. Maendene var som
oftest berusede, felgen deraf mangeslags fortraed og tit

slagsm&l p& kirkevejen eller ved kirken. Aret efter kap-

kerselen bestemte Tosten sig atter til at kore til ottesang

julemorgen, en kirkerejse, der ikke gik mindre ord af end

af den forrige. Han satte nemlig tommer af sammen-
tvundne tobaksblade i hestens bidsel og kerte dermed ro-

lig ind blandt almuen, der var forsamlet p& kirkepladsen.

Folk morede sig og lo, men Tosten lod, som han intet

maerkede, gik stilfaerdig ind og satte sig hos klokkeren.

Men da han var borte, varede det ikke laenge, for hesten

stod uden tommer. Det var endnu ikke lyst, og de for-

samlede benyltede lejligheden til at hjaelpe sig til noget

tobak. Tosten blev rolig siddende, til der skulde ofres og

praesten stod for alteret, og klokkeren var lige ved at be-

gynde salmen. Da rejste Tosten sig pi engang op i sin

fulde hojde, stemte op med sin maegtige basrost:

>Nu er den kommen, den ventede tid,

at praesten skal fa i taska si,

og klokkaren, han er ikke vand, *)

han taek baade nyste aa hoseband.<

*) krtesen.

r
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Den bidende ironi i verset traf, der blev i kirken ct

svare spektakel med latter og satiriske bemaerkninger. Prae-

sten p&lagde Tosten at gsi, hvad han straks gjorde, de

fleste af forsamlingen fulgte for at se, hvad han vilde gore,

n&r han opdagede, at hans tommer var stj&lne.

Det var jo alt beregnet, at det skulde g&, som det gik.

Han skaeldte hele almuen ud for tyve og kaeltringer og

rejste derp& hjem. Men ofringen gik istykker, og Tosten

blev atter anklaget for at have forstyrret kirkefreden. Han
slap dog denne gang med et lille solvbaeger til Naes kirke.

For skseldsordene turde ingen drage ham til ansvar, de

fleste havde vaeret med til at stjaele tobakken og s& heist,

at sagen gik i glemme.

Den, som kommer forst op julemorgen, m& skaenke de

andre en dram pk sengen (Mandal). Har nogen vaeret ude

under &ben himmel og kommer ind, hilser han med h&nd-

slag, hvad der bruges hele juletiden, og siger: »godmorgen,

glaedelig Jul, julegave!« En gave kan da kraeves, mens
det saedvanlige onske er: »glaedelig jul!« og svaret: »tak, i

lige m&de!« Det iagttages, at ingen g&r fastende ud jule-

morgen.

I julen mk der ikke spares pk mad og drikke. Hvem
der sk end kommer, ingen ma undslS sig for at modtage,

om aldrig s& lidt, af julekosten, ingen ink baere julen ud.

Man gik dog som regel ikke i besog juledag, men hver familie

holdt sighjemme; bryder nogen i ubetaenksomhed skikken,

kaldes han »jule-gris« eller »juleskjaere«. Den som gor det, mi-

ster desuden Srets velsignelse og lader sin lykke blive hos

naboen, isaer da om han forsommer eller glemmer den saed-

vanlige julehilsen. Har man nodvendig aerinde inden anden

mands dor, banker man, hvad ellers sjaeldent sker, pk vaeg

eller dor og venter, til der svares: »kom naermereU idet

husfaderen Abner doren, at den besogende kan traede ind.

De, som er inde, laegger et eller andet tilrette, som kunde
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tiltraenges. Skulde man, som umiddelbart efler et m&ltid,

sidde ledig, tager man noget i h&nden. N&r de saedvanlige

hilsener og talem&der er vekslede, komnier »juleskjaenk«

eller »julebeite«. Til venner og naboer frembaeres noget

af julegreden, tit en dram, i hvert faid juleel, hvoraf der

skal drikkes mindst tre gange under megen neden og

mange undskyldninger fra den drikkende.

Gaestfriheden er stor allevegne, men isaer i juletiden.

Hvert eneste menneske, fattig eller rig, stor eller lille, som
gik forbi garden, m&tte i Hallingdal og Valders ind at

smage p& julekosten. GodVillig m&tte man dog ikke gd,

jo flere undskyldninger man kunde gore, jo bedre leve-

m&de havde man. Tilsidst greb husbonden sin gaest i

trojeaermet og trak ham ind med magt, orkede han det

ikke, fik han hjaelp af tjenestegutten eller sonnerne sine.

Ordsproget siger: >spis, spis, til du spraekker, det er dig

vel undt!« At gaesten skulde spraekke forlangte dognaeppe

hverken Hailing eller Valders; at han matte tage godt til

sig, det var en anden sag. Den fremmede slaebtes med
magt tre—fire gange hen til spisebordet, kniven blev lagt

i hans h&nd, og det kunde ske, at vaerten ledsagede sin

opfordring med en 6d eller to. Var det en velst&ende

mand, der indbedes, spiste han alligevel af det uhyre op-

lag af mad, som var fremsat, mindre end et barn kunde
traenge, selv om han var s& sulten, at tarmene skreg. At

opfore sig s&ledes var dannet og tint.

FORTiELLINGEN OM BOLLA-OLA.

I etdyrtidsfir, sagtens 1743, da suit og sot gikhaerjende

gennem de gudbrandsdalske bygder, tyede dolerne i store

skarer over Dovrefjaeld for at finde livsophold i de trond-

hjemske dalferer, hvor tilstanden var noget bedre.

P& g&rden Barstad i Opdal boede dengang en bonde

ved navn Paal, der var liges& bekendt for sin velstand,

som berygtet for sin gerrighed og sit h&rde hjaertelag. Ijule-

kvaelden kom en dolejente tilg&rds. Stor og staerkvoksen var
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hun, men p& fjaeldet havde hun haft h&rdt vejr, s&hun var helt

forkommen af suit og kulde. P& ryggen bar hun en gutunge,

hvem hun havde slsebt den hele vej. Hun kaldte sig

Bolla og bad om mad og husly. Den selvknappede bonde
snakkede vel noget om fyrkjer og landstrygerpak, men
siden det var en hellig juleaften, kunde han ikke godt

naegte hende tag over hovedet og varme. Mad fik hun
ogs& til sig selv og barnet, men den fik hun i hundekop-

pen. Den naeste dag var Bolla sk usel, at hun ikke kunde
tsenke p& at drage videre, og jo laengere det led ud i julen,

desto d&rligere blev hun, og inden helgen var omme, grov

man hendes grav lige indenfor muren p& Opdals kirkeg&rd.

Den moderlose gut, som hed Ola, og som efter mode-

ren kaldtes Bolla-Ola, da ingen vidste hans fadersnavn,

blev p& Barstad, indtil han var vokset til. Han havde

vel aldrig vidst af bedre dage at sige, og han syntes derfor,

han havde det godt i alle m&der, skont der vankede nok
Mde af slag og onde ord. Kun engang imellem, nSr han
v&d og sulten kom hjem fra sit hyrdearbejde, kunde der

komme over ham en smule mismod. Bestandig matte han
vente p& sin mad, indtil g&rdshunden havde aedt. De &d

jo af samme kop.

Bolla-Ola kom siden ud i bygden at tjene. Stor og

staerk var han, og det syntes som lykken fojede ham i alt.

Mere end £n g&rdmandsjente kastede sine ojne p& den

stoute gut, og mere end €n hojaettet bonde vilde gerne haft

ham til m&g, endda han var kommen af fantestien. Den
eneste, der ikke kunde fordrage ham, var gamle Paal p&
Barstad. Da bar det s& til, at Paals datter, som var ind-

giftet pS garden Loe, blev enke, og Bolla-Ola kom did som
husbondskarl for at styre bruget for hende. Og om ikke

ret lang tid blev Ola gift med enken, skont Paal ikke likte

parliet. Men bygdefolket mente dog, at Bolla-Ola ej var

den, der gjorde det bedst af de to, om det skulde komme
derp& an, endda der ikke var noget at sige p& enken i

nogen m&de.
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Da gamle Paal havde knurret af sig den vaerste harme,

gik det op for ham, at fantegutten ikke var som vaerst

m&g endda, og snart var der ingen m&de med, hvor vel

han vilde gore det for ham pa\ sin vis. Julen efter kom
Bolla-Ola og hans kone som gaester til Barstad, men den

gang fik Ola en hel anden modtagelse, end da han for kr

tilbage kom til g&rds i sin moders folge, minderne steg op

i hans sind, og han var tavs eller fa\maelt. Paal tog ham
med en godslig spog i armen for at f& ham til at saette

sig ind ved kvaeldsbordet, men Ola sagde: »kanske jegogsa\

i kvaeld skal f& mad af hundekoppen?»

Fra hans born nedstammer en stor og vidtforgrenet

slaegt der er hojt anset i egnen, og som har f&et stamfade-

rens storrelse og styrke i arv. »Han er af Bolla-Ola aetten«

er udtryk for, at han er en vakker, retsindig og brav

mand, i alle henseender.

I Telemarken har det i gammel tid vaeret skik og brug,

at man om juledagen, n&r man gik til kirke, enten m&tte

komme hjem med gaester eller ogs& rejse i besog; thi at

komme hjem om aftenen alene blev anset for en slor

skam. Herom fortaelles:

D0DNINGEHOVEDET

Der var engang en mand ved kirken om juledagen, som
havde forsogt blandt nogen hver af slaegtninge og kendin-

ger, om de vilde folge ham hjem, enten havde de alt lovet

sig bort, eller ogsai skulde de selv have fremmede. De
fleste af almuen var allerede p& hjemvejen, og manden gik

endda pai kirkeg&rden og aergrede sig over at vaere nodt

til at g& hjem alene. SS blev han va'r et stort dodninge-

hoved, der var bleven liggende ved en nys opkastet grav,

han gik da hen og sagde til det: »eftersom jeg ikke er

bortbuden, og ingen vil vaere med mig hjem, kom du
sai med, hovedU Ja, hovedet var straks rede og fulgte
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med det samme. Mandens glaede over sin folgesvend var

noget blandet; sasnart han kom hjem, satte han kors over

alle dorene, hovedet fulgte og lo ved hvert kors, der blev

skrevet. »Hvorfor ler du?« spurgte manden. »S& du,

hvad jeg s£r,« svarede det, »m&tte du ogsS le, thi forhver

dor, som du korser over, lober der ud s&mange troldkaer-

ringer, at det b&de yrer og kryr«.

Hele julen blev dedningehovedet hos manden og fulgte

ham allevegne, ny&rsdag rejste han til kirke, hans folge-

svend var stadig med. Mens de sad i kirken begyndte

hovedet at le, s& manden blev rent skamfuld, men de

m&tte jo blive, til tjenesten var forbi. S&snart de var

komne udenfor, spurgte manden atter, hvorfor han lo.

»Jo, kunde du have set, hvad jeg s&«, led svaret, »havde

du s&maend ogs& moret dig. thi Gamle Erik var selv i

kirke. Han kom med et kalveskind under armen, satte

sig ved doren og skrev op alle troldkaerringerne, som var

i kirke, men da der idag var en ustyrlig maengde, m&tte

han slide i skindet med taenderne, for at f& plads til alle

navnene. Engang imellem glap taget, sk slog han hovedet

mod vaeggen, og altsammen var s& lojerligt at se p&, at

du kan vide, jeg var nodt til at le!*

»N&r det lider om trettende-dag jul«, siger ordsproget,

»m& man atter begynde med havrelefsen og tage pS strie-

skjorten«, s&ledes gik det ogs& med manden her. Han
rejste til skoven at hugge, men stadig fulgte hovedet ham.
Manden var da s& uheldig, at begge hans gamle sko gik

istykker og faldt af fodderne pS ham. Han rev op nogle

birkerodder og bandt skoene sammen med dem, men ogs&

da lo hovedet. Da de om aftenen kom hjem, spurgte s&

manden atter, hvad den latter skulde betyde. »Det kan

jeg vel sige digs svarede hovedet; thi havde du gravet lidt

dybere, da du sled op birkerodderne, havde du fundet et

pengeskrin, og da havde du for fremtiden aldrig mere be-

hovet at binde dine sko med birkerodder, og jeg m&tte le,

at du ikke sogte lykken, den gang den var dig s& naer«.
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»Det er vel endnu ikke for sent, jeg skal imorgen g& op
at lede.« »Nej,« sagde hovedet, »det vil ikke nytte dig

noget!«

For sidste gang rejste manden og dedningehovedet sam-

men til kirke, denne gangvardet ordknap og alvorligt, og

da de n&ede kirken, sagde det: »nu horer jeg himmeriges

klokker kalde, og jeg mk bort, men tak skal du have, at

jeg fik lov at vaere din gaestU

S&ledes endte da denne histori'e med at den dode drog

ind til himmeriges fred. I en dansk fortaelling, der knyt-

ter sig til samme motiv, er den levende ogs& gaest hos

den dede.

DEN D0DE GiEST

En gammel bondemand havde lige for juleaflen vaeret

hos kebmanden og hos ham f&et rigelig meget af de v&de

varer. Hans vej faldt over kirkegdrden, det var netop

m&neskin, da fik han oje pS et opkastet dodningehoved.

Han sS, at der sad en smuk tandraekke i det, og s& ud-

brod han: »du kan min tro, endnu bide brod. Kom til

mig i aften, s& skal du f& juleaflensnadver og endda en

snaps til !« Manden lo ad sit eget indfald og taenkte s&

ikke mere derpS.

Det blev aften, alt var gjort rede til julen, han sang

som skik var en salme med sine folk, og de satte sig i

faellesskab til nadverbordet. Just som de havde begyndt

m&ltidet, hertes der tre staerke slag pS porten. Ingen kunde
begribe, hvem der kom s& s^nt til gSrde slig hojhellig

aften, da folk ellers ikke faerdes; pigen blev sendt ud for

at lukke op. Hun var ikke dristig ved det, men hun Sb-

nede dog portlSgen og kiggede ud, men da hun ingen kunde

opdage, blev hun s& forskraekket, at hun smaekkede porten

i og lob sin vej. Men neppe var hun kommen ind, for

der p&ny led tre slag, denne gang meget staerkere end for.

S& blev karlen sendt ud, men det gik ham som pigen,

han kunde ingen se. Lidt efter bankede det p&ny, men
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denne gang sk staerkt, at det rungede i garden. Da m&tte

manden selv afsted, og s&snart han lukkede portl&gen op,

stod dodningen udenfor, hilste og sagde, at nu kom han
efter indbydelsen. Som rimeligt var, blev manden lidet

glad, men der var jo intet at gore, han forte den dode ind

i en stue, hvor ellers ingen opholdt sig, lod saette lys og

mad p& bordet og tog selv plads overfor; men madlysten

var borte, og skont det sS ud, som om den dode tog for

sig af retterne, svandt maden dog ikke. Da m&ltidet var

sluttet, sagde den dode: »nu gav du mig juleaftensnadver,

sk er det vel bedst, at du er min gaest ny&rsaften«. Man-

den taenkte sit herved, men dodningen fojede til, at havde

han nu f&et indbydelsen, skulde det blive ham en dyr

spas, om han ej modte. S& gik den dode, og manden luk-

kede porten.

Manden blev urolig ny&rsaften over den dodes ord,

skont han heist var bleven hjemme, m&tte han afsted til

kirkeg&rden, da klokken slog tolv. Dodningen modtog ham
og bad ham folge sig. Vejen var lang, mork, den syntes

aldrig at f& ende, endelig s& de foran en lysning som af

luende brande, uden at manden dog kunde opdage, hvor-

fra lysningen kom. Daer var stol og bord, hvor den

levende fik plads anvist; den dode bad ham saette sig og

spise, selv m&tte han soge sin plads andetsteds. * Dernaest

pegede han p& en stor lind, der hvaelvede sin krone over

dem, og bad manden noje passe p& at taelle, hvormange

gange den skiftede blade. Manden lovede i sin forfaerdelse

alt, og den dode gik.

Han sad da og stirrede p& linden, med kort tids mel-

lemrum fik den knopper, der hurtig udfoldede sig til blade,

der ligesS hurtig visnede, mens nye knopper skod frem.

Ved at se op blev han en mollesten va'r, der i en silke-

trSd hang over hans hoved. Han blev greben af raedsel,

men det var ham umuligt at flytte sig. Uvilk&rlig vedblev

han at taelle lindens bladskifter. Hans blik faldt nedad,

og han s& da et flammende Ml i dybet, i hvilket alle slags
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kryb rorte sig. Det kunde jo ikke vaere andet end helve-

des ild. Hans angst steg, stenen voksede i storrelse og

tyngde over hans hoved, flammerne fra dybet slikkede op

imod ham, bede vilde han og kunde ikke, imens sad han

uafladelig og talte lindens bladskifter og laengtes blot efter,

at dedningen atter skulde komme. Han kom jo da omsider

og spurgte straks, kvormange gange linden hayde skiftet

blade. »Tre hundrede gange !« »S& kan vi g&«, svarede

den dede, og da manden ikke turde rore sig for flammerne

i dybet og stenen over hans hoved, tog dodningen ham
ved h&nden og fort& ham bort og trostede ham med, at

han kunde frelses, vel havde han syndet, men det var i

letsind og overmod. Den udst&ede angst var hans straf og

intet at regne mod helvedes kval. Mellestenen var guds

vrede over synden, ilden under hans fodder syndens Ion.

Snart stod de atter p& kirkeg&rden, og manden lovede sig

selv, at han aldrig mere skulde h&ne de dode.

SS gik han hjem, hvor alt syntes ham ukendeligt, nye

ansigter, fremmed tale. Det kom til forklaring, han havde

vaeret 300 kr borte, s&mange &r som linden havde skiftet

blade, og den gamle mand stod nu ene i verden, men
folk var gode mod ham, han fik n&dsensbred p& garden.

Da han var bleven s& gammel og sammensunken, at han
omsider ikke var storre end et lille barn, tog Gud ham til

sig, og han fik lov at gk ind til den evige hvile.

11

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



SVENSK JUL

>MIDVINTERSFESTEN, JULEN, BIBEHALLER
I FOLKTRON MESTA SPAREN AF SITT UR-

SPRUNG FRAN EN HEDNISK HOGTID..

J. Wahlfisk, Bidr. t. SOder-

manl.s Aldre Kulturh. VIII. 83.

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



JUL I SVERIGE

Skal der tales om jul i Sverige, m& vi begynde med St.

Lucia aften, der er, eller har vaeret, som den port,

hvorigennem man g&r ind til festen. Luciadagen er d. 13de

December. Jeg begynder da med

LEGENDEN OM DEN HELLIGE LUCIA

Hun var en pige af aedel byrd i Syrakus, from og god.

Hendes moder Euthicia led af en uhelbredelig sygdom.

Datteren, som havde hort om de undergerninger, der skete

ved den hellige Agathes grav, foreslog sin moder at besoge

denne, og s& skete det, at netop den dag under messens

hojtid evangeliet om den blodsotige kvinde oplaestes. Da
udbrod Lucia: »moder, tror du, hvad her laeses, s& husk

p&, at Agathe altid havde billedet af sin himmelske Herre,

for hvis skyld hun led, for sig. G&r du troende til hendes

grav, bliver du helbredet«. Da alle var gSede ud af kir-

ken, forblev moder og datter i bon ved helgenindens grav.

Udmattet faldt Lucia i blund, hun s& i dromme Agathe

st&ende blandt skarer af engle og str&lende af dyre stene,

og horte hendesige: »soster Lucia, gudviede jomfru, hvor-

for forlanger du af mig, hvad du selv kan yde din moder?
Hun er jo helbredet ved din tro.« Derefter slog Lucia ojnene

op og sagde til sin moder: »du er helbredet! Men nu
beder jeg dig for hendes skyld, som bragte dig laegedom

ved sine bonner, tal aldrig mere til mig om min faeste-

mand. Hvad du vilde give mig i medgift, skaenk det til
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de fattige.* Hendes moder svarede: »n&r du har lukket

mine ojne, gor s& med det, som du vil«. Lucia sagde:

»hvad du giver bort i din levetid kan du jo ikke fore med
dig; giv, mens du lever, og du f&r 16n!« S&drog de hjem,

men daglig delte de af deres eje ud til de fattige. Dette fik

Lucias faestemand nys om og spurgte hendes amme, hvor-

ledes sagen forholdt sig. Denne svarede forsigtigt, at hans

faestemo havde fundet et bedre eje, som hun vilde erhverve

for egen regning, og at hun derfor syntes at ode noget.

Han var en t&be og troede straks p& en jordisk fordel og

solgte selv ud. Men da alt var bortgivet til de fattige, slaebte

hendes faestemand hende for den romerske ovrighedsperson,

Paschasius, angav hende som kristen og som en person, der

bred kejserens low Paschasius forlangte af hende, at hun
skulde bringe offer til afguderne. Hun svarede: »det offer,

som behager gud, er at besoge enker og faderlose i deres

traengsel, og da jeg intet mere ejer, ofrer jeg mig selv«.

Paschasius sagde: »slig tale kan du bilde tdber ind, ;ikke

mig, som skal serge for, at kejserens love adlydesc »Du«,

svarede Lucia, »sorger for, at din kejsers love adlydes, jeg,

at min Guds. Du frygter kejseren, jeg Gud; du vil ikke

kraenke kejseren, jeg ikke Gud; du vil gore kejseren til

behag, jeg Gud. G6r s& du, hvad du anser for ret, jeg

gor, hvad jeg tror er ret.« Paschasius sagde: »du har odt

din faedrearv med lose personer og taler som en skoge«.

Lucia svarede: »min faedrearv har jeg sat p& et sikkert

sted. Med lose personer har jeg intet haft at gore, hver-

ken dem, der fordaerver sjael eller legeme«. Paschasius

svarede: »hvad mener du med at fordaerve sjael og legeme?*

Lucia sagde: »det er folk som eder, der frister menneske-

sjaele til at forlade deres skaber, eller andre, som foretraekker

verdslige glaeder for bryllupsm&ltidet i himmerige*. Pa-

schasius svarede: »ti, hor op med dine mange ord, nu
folger straffen.« Lucia sagde: »Guds ord bringes aldrig til

tavshed«. Paschasius svarede: »er du m^ske Gud?« Lucia

sagde: »jeg erGuds tjenerinde, hans som sagde: n&r I st&r
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for konger og fyrster, sk bekymrer Eder ikke for, hvorledes

eller hvad I skulle tale, thi det er ikke Eder, som taler,

men Eders Faders &nd som taler i Eder«. »S& er da Hel-

lig&nden i dig?« svarede Paschasius. »Ja«, sagde Lucia,

»de, som forer et kysk levned, er Hellig&ndens tempel«.

»S& lader jeg dig fore til et bus for skoger«, svarede Pa-

schasius, »daer skal du miste Hellig&ndenc »Hvad der

sker med mig mod min sjaels villie, saetter ingen plet pS

mit legeme, men bringer mig renhedens krone. Tvinge

min villie form&r du ikke. Jeg er rede til at pines, hvi

tover du? Begynd kun, du djaevelens barn, at prove din

magt«. Paschasius lod s& bordelvaerter komme, og sagde

til dem: »indbyd det hele folk, lad hende mishandles til

hun dor«. De vilde da slaebe hende bort, men Guds &nd
gjorde hende fast, s& ingen evnede at flytte hende fra stedet.

Paschasius lod sS haender og fodder binde p& hende og sendte

bud efter tusende mand, heller ikke de form&ede at flytte

hende, tusende par oksne magtede liges& lidt, Herrensjom-

fru stod urokket. Da sagde Paschasius: »hvilke er de

tryllemidler, som hindrer tusende mand i at fore 6n pige

bort?« »Det er ikke tryllemidler«, svarede Lucia, »men
det er Kristi kraft. Det bliver ikke anderledes, om du henter

titusende*. Nu havde Paschasius hort den fabel, at et bad
tilintetgjorde trolddom. Han lod hende da fore i badstuen,

hvor han befalede, at der skulde i det snaevre rum op-

taendes en stor ild rundt om hende, og at hun skulde

overhaeldes med smeltet beg, harpiks og kogende olie. Da
sagde Lucia: »jeg har opn&et martyriets haeder, for at jeg

kan rove de troende deres frygt for smaerten og standse

de vantro i deres spottende tale«. Men da Paschasius'

venner s&, at han var i forlegenhed, stodte de et svaerd i

hendes hals; hun mistede dog ikke maelet, men sagde:

»jeg forkynder Eder, at kirken har idag f&et fred, Maximian
er dod og Diokletian forjaget, og som Catania har f&et

min soster Agathe til beskytterinde, sSledes skal jeg vaere

talsmandinde for Syracuse. Inden hun havde udtalt, kom
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der bysvende, som greb Paschasius og forte ham laenket

til kejseren. Det var kommet for kejserens ore, at han

havde udplyndret sin provins. Han blev fort til Rom,
anklaget for Senatet, overbevist og halshugget. Men Lucia

blev pk det sted, hvor maendene havde gennemboret hende,

og opgav ikke &nden, forend praesterne kom og gav hende

Herrens legeme, mens alle omst&ende svarede amen. Hvor

hun dode, begroves hun, og en kirke blev rejst over hen-

des grav.

Dette skete pk Constantins og Maxentius' tid, omtrent

i det Herrens &r 310.

Der fortaelles dog ogs& en anden legende om den hel-

lige Lucia. En af opskrifterne lyder: et sted levede en

nonne som ejede en usaedvanlig skonhed. Fyrsten, i hvis

land klosteret IS, attr&ede hende. Da han hverken ved

overtalelser eller gaver kunde f& hende i sin magt, sendte

han sine svende, ud at de skulde med void bryde ind i

klosteret og rove hende. Skaelvende og graedende spurgte

hun dem, der var tilstede, hvorfor hun mere end nogen anden

s&ledes skulde voldfores. Hun fik det svar, at det var for

hendes dejlige ojnes skyId, at fyrsten attr&ede hende. Straks

udbrod hun sjaeleglad, idet hun udrev sine ojne: »her er de

ojne, han begaerer; sig dog til ham, at han skal lade mig

g& i fred og ej volde min sjael skadec Efter at have

mistet sine legemlige ojne s& hun s&meget klarere med
sin sjaels.

Legenden fortaelles b&de om den irske St. Bridget og

om St. Lucia og afsluttes jsevnlig med, at for helgeninden

sattes ojnene ind p& deres plads, og hun fik p&ny sit syn.

Hun afbildes almindeligt med ojnene i h&nden eller p& en

tallerken, og hendes hjaelp soges mod ojensygdomme i de

romanske lande. Ved denne legende er dog at maerke, at

den synes at stamme fra en buddistisk kilde, som vist ad-

skillige andre, og er s& bleven omdigtet og anvendt om
en kristen helgeninde.

Dagen, d. 13. December, er bleven fejret i Sverige.
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Allerede aftenen d. 12te begyndtes forberedelserne, og ved

forste hanegal, mellem kl. 1 og4 om morgenen, trSdte husets

smukkeste pige ind blandt de sovende karlfolk, klaedt i en

kjole af hvidt, stivet toj, med rodt skaerf om livet. H&ret

var udsl&et, ofte kruset; p& hovedet bar hun en krone af

st&ltrSd eller lign., daekket af tyttebaerkviste, og hvori saed-

vanlig ni taendte lys var fastgjorte. Hun vaekkede de so-

vende og trakterede med »glogg«, braendevin med krydde-

rier, honning, sirup eller sukker i og afbraendt, eller ogs&

kunde hun bringe kaflfe og dyppebrod. Hun skal have

sunget en vise, som er glemt, m&tte ej naevnes ved sit borger-

lige navn, men skulde kaldes *Lussi« eller »Lussibrudenc.

I regelen s& man ikke mere Lussi, dog skete det, at

hun deltog i frokosten, hvortil alle modte, s&snart de havde

Ket klaederne p&. Stuen var staerkt oplyst med mange
lys, der trakteredes med »Lussibiten«, stegog anden flaeske-

mad. Ogs& husdyrene fik deres del af den gode mad,
katten en smule flode i sin kop, hunden et kedben, ko og

hest lidt extra foder. Var der fattige naboer i naerheden,

blev de heller ikke glemte.

Efter det forste m&ltid er man jaevnlig atter g&et i seng

for igen ved otte tiden p&ny at holde m&ltid, og at det er

g&et overflodigt til, kan man slutte deraf, at udtrykket

»fira Lusse« ligefra Bleking og til Gastrikland betyder : drikke

sig en rus.

Det siger sig selv, at der blev liden sovn om natten.

Alle vinduer var der lys i til dag. En meddeler, J. Sund-

blad, fortaeller, at han Lucienat kom igennem VSnga by.

Klokken var tre om morgenen, men lys var der taendt i

hvert hus, som man ellers kan se det om aftenen, nSr

merket er indtrSdt. Det fortaelles fra Varmland, at man
daer foran lo eller vedskjul har taendt blus som ellers

Valborgaften. OgsS skal have vaeret brugt at skyde og

fiske ved blus Luciedagen.

I Vastergotland gik Lussi ud med kaertesvende, der bar

blus foran, besogte naboerne, sang en Lucievise og trakterede
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med ol af en »snibbsk&l«. Endvidere har man i sanime

landskab i Vings sogn fort ko eller kvie en hel mil bort

Lucienatten for at lade hende, udklaedt, med en krone

af lys p& hovedet, spille Lucie pS en bondeg&rd.

Til festskikken herte i Goteborg, at der trakteredes med
et saerligt bred, kaldet »dofvelskatt« eller »Lussikatt«.

Endelig m& omtales, at Luciedagen i skolens aeldre

tider har vaeret fejret som fest, uden dog altid at vaere

t&lt af myndighederne. 1655 bestemmer konsistorium, at

af »trivialskoleii« og »gymnasium* skal dannes et corpus

musicum som skal beserge Luciesangen over hele byen.

Men i det naevnte Sr indstaevnes for samme konsistorium

nogle unge mennesker, som var anklagede for i den for-

lebne julehelg at have lobet omkring i byen med en stjaerne

og efterabet fortaellingen om Kristi fodsel og andre hellige

begivenheder, som der praedikes om i kirkerne. Slige

sangere har i Stockholm indtil forrige Srhundrede vaeret

kaldt »Lussigossar«, hvad der passer helt vel med, at

Luciedagen er bleven kaldt »lilla jul«, og at forskellige

juleskikke knyttedes til den. I denne forbindelse er det

dog af storre interesse, at dagen i skolerne er bleven

fejret med illumination. 1734 tilstedes den saedvanlige

lystaending, dog mk der ikke saettes lys i vinduerne eller

pk plankevaerket. To §lv senere var der i den tyske skole

stor illumination med mange tyske »inventioner och f&-

fSngligheter«. 1743 begyndte illuminationen kl. 6Vt om
morgenen p& Luciedagen med nogle hundrede lys og 1am-

per. Rektorklassen var klsedt med granris og pyntet med
»glaslamper«. Kathedret var ligeledes smykket med gran-

kviste og »illumineret i fronten«, hvor den nye inspektors

navn fandtes med krone over og palme- og lavrbaergrene

p& siderne. SSledes fremdeles. Der blev til ledsagelse af

basuner afsunget salmen: »Ljus af ljus, o morgonstjerna«,

og et stort publikum var tilstede, mange mStte g& uden at

kunne komme ind.

Der rejser sig nu et spdrgsm&l: er der nogen forbin-
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delse mellem indholdet af legenden om St. Lucie og den skik,

der knytter sig til dagen? S&vidt jeg efter det stof, der st&r til

min radighed, mk ddmme, er der ingen. Man tor vel an-

tage, at med de kristne missionaerer og biskopper, som i

det lite Srhundrede bragte kristendommen, er den romer-

ske kalender og den romerske kirkes helgendage komne
til Sverige, blandt dem ogsS Luciefesten, som indtraf p&
den korteste dag. Det er alt omtalt, at natten for er den

laengste nat, s& lang, at koen i den tre gange bider i kryb-

ben af suit. »Den er forfaerdelig lang!« sagde koen. »Den
er som to«, fqjede vaederen til«. »Ja, det ervirkeligsandU,

yttrede geden, »og det er sorgeligt, at slignat findes«. Alts&

p& Luciedagen efter gammel stil rejser solen sig igen og

det er s& sk£t i Sverige, som andre steder, at helgennav-

net har fort tankeforbindelser med sig, som er helgen-

legenden helt fremmede. I den »Gyldne Legende« begyndes

fortaellingen om hende: » Lucia kommer af lux (lys). Lyset

er dejligt at se til, kan aldrig besmittes af noget urent, det

bojer ikke af fra sin vej, men forsaetter den til enden uden

at sinke, hvor lang den s& end er«. Det ligger derfor naer,

at med de latinsk dannede prsester og munke skikken at

taende lys p& Luciedagen er kommet af sig selv, forst som
kirkelig og senere som borgerlig skik. Den kirkelige ved-

taegt er s& stottetved solhvervet og har f&et borgerret, nSr

eller hvor bliver det sagtens nu umuligt at oplyse.

Billederne p& runekalenderen er tit s&re vanskelige at

tyde, nogle af dem, der afmaerker Luciedagen, et brsen-

dende lys, en tyrestikke, et blus, en ild tyder jo bestemt

hen p& hendes navn, den lysende; kohovedet og kofoden

kunde jo henfores til skikken med Lucie-koen, hvordan

det s& forresten daermed haenger sammen. Brystbilledet

af en kvinde, et kors og en palmekvist minder om helgen-

inden, der gennem lidelse fik palmen. Hjulet eller solens

skive, der ogsS findes som dagens symbol, synes naturligt

at kunne forklares som et solhvervs maerke.
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Vi begynder hereftermed et gam melt dansk land, Sk&ne.

Det forst&r sig, at folk er tidlig rede for at kunne vaere

faerdige med alt det meget, som til julehelgen kraeves, inden

aftenen bliver ringet ind. Julenodderne er allerede pluk-

kede i August (Sm&land). Slagtningen besorges, n&r dyrene er

tilstraekkelige fede i November. I December blev juleellet

brygget af styrke som saedvanligt gildesol, og man forsomte

ikke at smage p& den sode urt inden gaeringen. Der be-

hoves nu ikke laenger som i gamle dage, hverken stSl eller

flint, gloder eller ovnssod, svovl eller krudt, birkekviste

eller aegjern, ja ikke engang korstegn og hvidlog for at

skaerme ollet mod troldene. Desuden drikker gaesterne

juleollet med lige glaede og gammen, selv om bryggerpigen

har glemt, hvad hun ganske vist ikke m&, at r&be: »hej

lystig!« mens hun saetter gaeren til urten. 011et skulde

heist vare til p&ske (Sm.). Alt tidligere er, inden saed blev

taersket, de tungeste og rigeste neg tagne fra til baegten.

Derefter maeskedes kornet til braendevin, der i aeldre tider

ligesom her i Danmark brsendtes hjemme. Det skulde

naturligvis ogsS vaere staerkt og godt, men rortes ikke, for

julen kom.

Efter almuens skik regnedes juleugen at begynde otte

dage for juleaften, selv om en sondag kom imellem. Da
skulde al rug vaere aflaersket. Maendene pS garden plejede

at hugge i de dage s&meget braende, som bruges skulde

i festtiden og desuden at pynte, feje og ordne alt ved

g&rden. Der skulde vaere ved nok, som kunde vare

til ny&rsaften og heist laengere. Alt stabledes pynteligt

op under baenke og senge i forstue. Ho samledes hjem

fra lader i skoven, eller hvor det fandtes, p& garden, og

blev ombundet i knipper med halm s& mange, at de kunde

vare juledagen tilende.

Inden jeg kommer til det mangeartede og travle kvinde-

arbejde, m& omtales, at ej blot hus og stuer, men ogs&

mennesker skulde pyntes, man m&tte itide taenke p& nyt

toj, hvad der ikke var sS simpel og ligefrem en sag. Ar-
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bejdet var ikke delt, og i hjemmet skulde alt fabrikeres,

hvad man behovede. Husmoderen tog ulden fra sine f&r,

af den lavede hun vadmel, som ofte blev farvet i hjemmet.

Skind og huder m&tte, hvor man ikke kunde berede dem
hjemme, i rette tid til garveren. Men hermed var ikke

vanskelighederne tilende, klaeder og sko m&tte vaere faer-

dige i tide; det gjaldt om at f& fat p& skraedder og

skomager ved kirken og fS dem til at love at komme, og

blive ved at snakke godt for dem, indtil de omsider kom,
lige op til helgen naturligvis.

Skomageren og skraedderen var i gamle dage store folk

p& landet, de var sognets »embedskarle«. Man stod p&
pinde for dem, de spiste for sig selv og plejede at f& bedre

mad end husets ovrige folk. Husmoderen frygtede ikke

uden grund for et slet skudsm&l blandt de ovrige danne-

kvinder, om der kom til at mangle noget. Det var tit

lystige folk, der talte godt for sig og kunde fortaelle mor-

somme historier. N&r Skomager-Ole tr&dte ind, skete det

jsevnlig med en vise:

Gu' da' du, rain bonde, nu hafver du mig har,

hvar hafver du din smorja, hvar hafver du ditt lar?
— s& satter han sig neder till att rita

p& s£ler och skinn med krumknifven sin,

han l&ter inte s&laskifvan tryta.

Da forste han gjole, da va' toffler ^t mor;
den ene va for liten, den andre va for stor,

d& satter han sig neder att gr&ta.

nu sitter ja' har sk d£li, som ja ar
?

med blekaste kinder s& v^ita.*

Straks var de hjemme og velkomne, ej blot som arbej-

dere, men som nyhedsbud rundt om fra egnen. Aviser

havde man jo ikke i de tider, s& fik man efterretningerne

udenfra ved faellesarbejde, under de talrige gilder, brode-,

karte-, binde-, hest- og klinegilder, hvor mange samledes;

ved samtaler, mens man p& kirkeg&rden ventede efter

Digitized byGoogle



174 H. F. FEILBERG

praesten, ja, og nyhederne kom ind ad doren til en med
sogneskomageren og hans kollega sogneskraedderen. Alt,

stort og sm&t, berettedes af disse, mens husets folk var

saerdeles opmaerksomme og inleresserede tilhorere. Og
glemte mester selv noget, kunde svendene huske. Trods

megen nattevSgen, var de altid i godt burner, og slap ny-

hedsstoffet op, kunde de synge viser eller fortaelle aeven-

tyr, f. eks. om Kvastmuntus Kobaljantus Abornaesius eller

bonden, der var klogere end de syv vise, osv. Eller man
talte om, hvordan Per i en handel var bleven narret af

Povl, de havde byttet klokker eller heste: de fortalte, at

Jens havde ved kirken s6t mildt til Kirstine og fulgt hende

hjem fra legestue, at Petter havde om sondagen haft et

par taernede, bysyede bukser p&; hvor godt der var at ar-

bejde p& en navngiven g&rd, hvor utilfreds man var et

andet sted: daer fik man enten ingen kaffe p& sengen eller

man m&tte helt undvaere den. Kort sagt, skomager og

skraedder var byens aviser, men da de i regelen kun kom
to gange om &ret, blev nyhederne jo nok ofte temmelig

gamle.

Foruden dem horte til julens forbud skorstensfejeren

og kakelovnspudseren, to personer, der omtrent stod lige

hojt p& rangstigen. Bissekraemmeren plejede ogs& at g&
fra hus til hus og st&ende ved doren opregne alle de her-

ligheder, han forte med sig.

Endelig var der af vor mo'r p& hendes sidste byrejse

kobt kaffe, sukker, bergfisk, svesker, rosiner, og braende-

vin, hvor der da ikke braendtes p& garden. Julegaver blev

heller ikke glemte til born og tjenestefolk.

Men jeg m& vende tilbage til det egentlige julearbejde.

Kvinderne har det meste og det svaereste. Lysene m&tte vaere

stobte i forvejen, og sS skulde der bages. I Smaland krae-

vedes at baegten varede til Fruedag og ollet mindst til

p&ske, man mStte have staerke arme og flittige haender for

at f& det altsammen tilside, tilmed skulde noje passes, at

der var ligetal af alt. Husmoderen var ikke god at komme
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naer, og opstod der sS ild i soden, var det ikke blot fare

og sinkeri, men varsel ora, at der i juletiden vilde komme
sladder og fortraed i store m&der mellem naboerne. Der

skulde bages »limpebred« og »sigtebred« foruden den saed-

vanlige baegt og desuden alleh&nde sm&bred. Hvert af

bornene fik en »julegalt«, et bred dannet som to korslagte

S'er. I Sk&ne havde man syrede rugbrodslimpor, omtrent

atten tommer brede og seks tommer tykke. Var der ej

rug nok, blandedes dejen med mel af byg, bonner eller

aerter. Endvidere blev bagt sedt bred af sigtet byg- eller

hvedemel, lagt med gaer, og deraf lavedes tommetykke
kager af en alens tvaerm&l. De blev prikkede med et st&l-

tr&ds redskab og overstragne p& den everste side med pisket

aeggeblomme, inden de blev satte i ovnen, derved opn&edes

en blank, brun farve, som var husmoderens stolthed.

Sammen med det sode bred bagtes »knaekbred« af samme
dej, men kun halvt sSl store og blot V* tomme tykke. Og
s& desuden »vafler«, »goder&d«, »klejner« og »hjortehorn«.

De sidste lavedes af rullet dej med udsk&rne takker og

kogtes sammen med klejnerne i fedt. Istedet for sukker

brugtes sirup eller honning.

Nu, da de groveste sysler var faerdige, blev alt skuret,

der skures kunde. Kakkelovnene, de garameldags stebte

bilaeggere med Adam og Eva eller andre bibelske billeder

pS, blev pudsede sS man kunde spejle sig i dem. Murene
blev kalkede, og s& kunde man taenke p& at ifere stuen

sin festdragt.

P& baenkene lagdes hynder af gammeldags vaevning med
forskellige menstre, ligesS pk stolene (Sm.). P& vaeggene

faestedes malede billeder, der i Halland kaldtes »konterfej«.

1 mere gammeldags egne klaedtes de med »bonader«, tape-

ter, af groft laerred eller papir, hvorp& var malet store bi-

belske billeder, de plejede at blive haengende til 20de dagen,

da »Knud kerer julen ud«. De var gjorte af indfedte me-

stere, farverne var staerke og valgte med stor frihed. Der

var gronne heste, rede lam, mennesker med lysebl&t h^r.
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Perspektivet var ogsS frit behandlet. Josefs elleve bro-

dre 1& p& knae bag ved hinanden. Disciplene, der faldt

i sovn i Getsemane, \tk i en dynge, den ene over den anden.

Hvor Kristus laerer i templet var han ifort sort praeste-

kjole, hvid praestekrave og havde rodt h&r. Et andet bil-

lede viste Josef og Maria, som ]& i £n seng, Josef havde

en spids, hvid nathue p&. Han holdt i h&nden en strikke,

fastgjort ved vuggen, hvori Jesusbarnet IS, omgivet afengle.

Hvor forunderlig barnagtige end disse billeder kan fore-

komrae os, vist er det, at de greb almuens barnlige sind

med stor magt og blev for barnet en praediken om Evan-

geliets herlighed og julens fest inderligere og dybere end

nogen anden.

Pk en g&rd i Sk&ne s&s under julen p& venstre gavlvaeg

de tre vismaend, der i Betlehem opsegte Jesus, nedenunder

fandtes billedet med deres offergaver. Til hojre var Her-

rens apostle og under dem bryllupet i Kana, nederst de

fem kloge og de fern d&rlige jomfruer. Over sengen p&
panelet til venstre Jakobs drom og himmelstigen, neden-

under scenen med Noas' sonner, som daekkede deres be-

rusede fader.

Ovenfor tapeterne haengtes i buer lange h&ndklaeder,

der havde kunstig flettede frynser. Over tagbjaelkerne droges

store duge med broderede firkanler, alle forskellige. Mang-

lede man dugene, faestedes et rentlagen overjulebordet, der

somme steder var fire alen langt i det mindste. En krone

af halm gjordes fast i taget ovenover, smykket med gronne,

rede og bl& tojstrimler. I Finland bindes denne krone af

bornene, som traekker sytr^de gennem halmstrd, danner

deraf en krans, denne haenges op under taget, »at der

ikke m& savnes brod i huset, til hesten bringer nyt korn.«

Hos mere formuende pyntedes gavlen med saerlige »gavl-

bonader«, ligeledes med malede billeder. Hvor der var

fattigere k&r, nojedes man med mindre, satte tapetstumper

op, hvidt skrivpapir, gamle kaerestebreve, kvitterede reg-

ninger, hvad man havde, det s& dog altid ud af noget.
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Desuden opstilledes p& gavlhylden fade af tin og messing,

lysestager og blikm&l. Pa remmen nedenunder baegere og

kander af metal, alt blanktskuret, og jo mere det skinnede

p& hylden, jo storre rigdom kom i huset. I fattigere hjem

sattes tallerkener af porcelaen eller ler op. I kekkenet var

alt kobbertojet opstillet p& hylder.

6g et endnu. Alt familiens linned og klaeder haenges

op p& en stang langs stuen, noget fremme i gavlen, nSr

julelysene skinner pS dem, vserges de i Sret mod mol. Des-

uden laegger bonden sine selvpenge ud pk bordet, taeller

dem, ligeledes alt sit solvtoj; tanken er ogs& her, at jule-

lyset skal skinne p& det altsammen, at det m& eges.

N&r dette s& er ordnet — , i forskellige egne er naturlig-

vis skikkene noget forskellige, jeg torkun fremdrage hoved-

traek, — er dagenes vaerste arbejde overst&et, og der kan
taenkes p& en fredelig juleaften. PS Gotland er juleollet

allerede blevet indb&ret Thomasdag, »Thomasfyll-tunna«,

til nabogSrden bringes en »sandingakanna« atsmage. Bud-

det fSr en drikkeskilling og stor tak tilbage.

Juleaftensdags morgen er folk tidlig p&faerde. Der er

de steder, hvor man rejsle sig klokken 1 om natten for at

kunne vaere fserdig til daggry. Alt er i disse timer fuldt

af betydning for &ret, som kommer: jo tidligere alt arbejde

den dag bliver faerdigt, jo for endes alle Srets sysler. Sin-

det er mildt i juledagene, den travle husmoder klager ikke

over sit mangfoldige og besvjerlige arbejde og skyder traet-

heden hos sig selv og tjenesfolkene bort med en speg eller

et smil. M*an tsenker p& de fattige, som skal have deres

del, den har de forresten saedvanlig f&et dagen iforvejen.

Som haer i de gammeldags praestehjem, sSledes i SkSne

og vel andre steder af Sverig, gives rundeligt til de smS.

Hvert fattigt hjem kunde hente sin gave : bred, flaesk, gryn,

taellelys og ol. En lille pose og et »halskrus« fertes med,

i posen lagdes fedevarerne; ollet haeldtes i kruset og deri

sattes lyset ned, at det ikke skulde g& istykker. Sk blev

12
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der r&d til ogs& i de fattige hjem at holde jul og byde

glaeden til gaest, og selv tiggeren plejede i de dage at have

sameget, at ban kunde byde en ven gaestfrihed.

Juleaflensdag blev der ikke trakteret med middagsmad

som saedvanligt, men vor fa'r og vor mo'r medte i stegerset

(Sk&ne), vor fa'r med en stor »limpa«, vor mo'r med et fad

og en slev. I den store indmurede kedel havde bryggers-

pigen kogt »julesulet«, fedtet fra de gode sager svemmede
i et lag ovenp&. Som bord blev den hoje baenk, hvorp&

kvinderne ved vask bankede linned, »tvattesadet«, stillet

hen ved siden af gruen, »doppgrytan«, og fadet Hk daer

plads. Vor mo'r skummede fedtet af gryden, og vor fa'r

skar skiver af brodet og lagde dem p& saedet. Alle, gamle

og unge, medte og dyppede og spiste efter bedste evne, og

den plejede ikke at vaere ringe. Denne ret kaldtes »mulje-

bro« og dagen »dopparedagen«.

Sasnart detle maltid i Sk&ne var sluttet, gik karlen ud
i kalhaven med en stor kurv og skar sameget gronkal, som
der kunde rummes i kedlen, hvor kedet var blevet kogt,

lagde bladene i hakkelsekisten og snittede dem daer itu,

hvorp& han gav bryggerspigen dem; hun fyldte dem i

grubekedlen og blev ved at stoppe efter, som bladene

kogtes sammen, idet hun rorte med et »maesketrae«, en 2 1
/*

al. lang &re, og nar kalen var gennemkogt og tyk som en

dej, blev den lagt op i et said, at vandet kunde lebe fra

den. Den ret hed >langk&l« og kunde ikke undvaeres selv

i den fattigste hytte.

N&r sa alle havde »doppat i gryten« (Narke), blev jule-

halmen bragt ind. I Skane mindedes de gamle, at man i

deres ungdom plejede at stro gulvet med julehalm, men
da der indtraf jaevnlige ulykker, vel pS grund af ildsfaren,

gik det af brug, nu stros med havsand og enebaerris. I

andre egne er stuen i mands minde blevet street med
halm, der saedvanlig bares ind i morkningen; folk brugte

langhalm af rug, som bredtes nogle tommer hojt ud over

gulvet, s&ledes at der lodes en plet bar rundt om den
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&bne arne. For at halmen kunde ligge bedre, blev den
faestet med nogle lister langs kanterne og s& sk&ret af efter

dem. HerovenpS stroedes et tykt lag af sm&halm, til

glaede for bornene, der nu havde noget at tumle i. Man
tog ogs& haer varsler. I Knared sogn (S..Hall.) havde man
for skik at stede de indbSrne kaerve staerkt i gulvet, der

faldt da altid nogle aks ned, og var det rugaks, ventede

man at rugen i det kommende kr skulde give rigest af-

grode. En stor kaerv blev rejst midt p& gulvet, som bor-

nene kunde lege tagfat om, hvormed de straks begyndte.

For dem var denne ordning af sagen til ulrolig morskab,

og der var ingen ende p& de lojer, som daer dreves.

I Finland har det vaeret brug at staenke halmen med
en »sup« braendevin. Varslet toges daer, vedat husfaderen

greb en h&ndfuld halm og kastede den op i taget, idet han
sagde: »nu s&r jeg rug!« og s&ledes for alle de forskellige

dyrkede kornsorter; faestedes der s& mange str&, var det

tegn til en god afgrode.

Der skulde ej blot taenkes p& at gore det godt for fa-

milien inden stuens vaegge, men ogs& for de vaernlose og

umyndige udenfor, »thi alle skabninger bor glaede sig i

juletiden«. Derfor saetles op til spurve og andre sm&fugle

pS en lang stang en ulaersket kaerv. I stalden f&r hver ko

ekstra foder, en tot he sl&et midsommernat kl. 12, og tit fojes

der venligt til for at oge gavens glaede: »dett ar jul, min lilla!«

eller: »har har du, for attdu skall veta, dett ar jul!« eller:

»at val, trifsval, da a julekval a kval!« Dertil gives lidt af

alt fra julebordet, og hver fSr i julegave en ny klov om
halsen; thi keerne sagde, da de kunde tale: »hellere en

orm om halsen end den gamle klov«. S& laegger man
noje maerke til, hvorledes kreaturerne forholde sig. Ligger

de ned, er det varsel om en god hest ad Sre, stSr de der-

imod op og er urolige, frygter man en fattig afgrode. For

en sikkerheds skyld laegger man en tot hSr af en nylig

skudt bjorns hud i krybberne. Det er, for at kvaeget

ikke i den kommende sommer skal odes af bjornen.

12*
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Hestene skal have rent korn juleaften, del har de for-

langt, da de kunde tale, og det f&r de ogsS. Husbonden
fylder m&let med ren havre, laegger et stykke brod hos, en

hotot, sl&et midsommernat kl. 12, og fojer forklarende til:

»hesten, han slaeber jo alt til huse!« I Finland baeres

havren ind i stuen, staenkes med el og braendevin: »skal

det vaere jul, s& skal det! og ikke heller behover Palle at

bide i sin krybbe, fordi vi har knapt om trae«. I Sverige

f&r hesten ud p& natten en sk&l 0I, at den naeste morgen

kan lobe s&meget raskere til juleotten. Han skal forovrig

ogs& have af alle retter p& bordet; vil han ej aede med
det gode, stoppes foden i ham.

Bindehunden slippes los. »N&r alle andre er fri og

glade, skal den ikke vaere i lienke<. Honsene f&r hvede-

eller risgrod, kogt med maelk. Kort, der bliver sorget for

alle, ogs& for de dyr, der synes at stsi familien inden dore

noget fjaernere, f&rene og svinet. De forste skal juleaften

have s&meget foder, at det kan sl& til juledagen over. Der-

imod v£d jeg ikke af, at de f&r noget juleonske med i til-

gift. Derefter skal husbonden stoppe en saek med ho,

rulle den foran sig med foden ind i stuehuset, eller om
han baerer den, baere den sSl lavtsom muligt; saekken skal

blive liggende inde i stuen juledag over og hoet gives te-

rene anden juledags morgen, s& kan de ikke springe hojere

end saekken er loftet. Det er for at hindre dem i at g&

over hegnet, hvad de s&re gerne vil. Dette hindres lige-

ledes, om man hverken naevner dem eller taenker pS dem
i juledagene. Med hensyn til svinet v6d jeg kun at sige,

at noget af maltet fra julebrygningen laegges til side og

deraf gives svinet for solopgang Valborgdag tre naever fulde.

Hvad der gaelder koen, at den har lov til at klage til

Toniten, om den ej har fSet sin ret, turde ang& de andre

dyr ogs&. Han er i Sverige, som i Norge og Danmark,
husets gode &nd.

Julen er vaetternes tid, man vil undgS deres besog og

bruger de r&d, som Andes. Ved doren laegges kors af
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halmstrS. I Sveriges nordlige landskaber rejses et julekors

i snebunken i garden. Det er i regelen gjort s&ledes, at

sp&nerne blive siddende pk det og danner en slags levvaerk,

For det meste bliver det bragt tilhuse med det sidste

breendelaes lige for Jul. »Julegraner«, unge traeer, s&ledes

kvistede, at de foroven danner en krone, stundom i fanta-

stiske former, isaer nkr de er pudrede af sneen, opsaettes

ved husene. Endvidere tegnes kors over dore til forstue

og udhuse. I Finland gores der kors af husbonden over

dore og luger om aftenen efter endt m&ltid.

Den korte dag gik tilende. For solens nedgang sam-

ledes byens karle ved kirken ; nkr solen var kommet til

synsranden, gik de op i t&rnet for at »ringe julen ind«,

og i det ojeblik dens sidste str&le slukkedes, ogjulenattens

hojtid oprandt, begyndte klokken at lyde. »I Jesu navn!«

sagde de og trak i rebet. Og s&snart klangen led ud over

sletten (Sk.), n&ede mennesker og deres hjem, bojede alle

knae, blottede hovederne og hviskede: »i Jesu navn!« En
kirkeklokke bred tavsheden, og pk engang blev luften fyldt

af toner, fra naer og fjaern istemte klokkerne deres jule-

salme. Ringningen fortsattes omtrent en time efter solned-

gang, s& var julen begyndt, alle hilsede hverandre med
ensket: »Guds fred og en glaedelig jul, helsen og sundhed

og alt hvad godt er!« Svaretvar: »dig det samme!« Andre

steder er klokkeringningen ferst sket kl. 12 julenat (Sm&land).

Sk var julefesten begyndt. »Brasan« var tsendt med
den store »julhona«, en vseldig braendeknude, der lagdes

pk arnen og m&tte vaere sk stor, at den mindst kunde

nekke til trediedags jul (Sin.). Julebordet var dsekket med
alle dels herligheder, men det ferste, der skulde gores, var

tvaetningen inden hojtiden. 1 badstuen var en maegtig ild

taendt, hvori store stene lagdes, og nkv de var redgledende,

kastedes de i et kar vand, sk rummet blev fyldt med
damp. Man afklaedte sig, og pk hylderne, — hvor ellers

horren blev torret for brydningen, i de egne, hvor torre-
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stuen brugtes, — strakle man sine lemmer, for bag efter

at skylle sig af i badekarret. Saedvanlig var dette bad dot

eneste, der toges i Srets lob, hvad der forklarer talem&den

:

»stackars prest, som skall tv§tta sig hvar &ttonde dag!«

sa* pojken, tvatta sig julafton. Ikke s& sjaelden tog karlene

klaedenie fra hverandre, leb nogne hjem, hyor de snart

atter fik varmen ved julebordets gode sager. Efter maen-

dene badede kvinderne, som vel m&tte vogte deres klaeder,

om de ikke i vintermerket skulde lobe nogne bjem. Men
uden lojer g&r sligt nu aldrig af, liges&lidt i vore dage, da

badet tages i huset, som tidligere. Som den badende

allerbedst ligger og sveder p& hylden eller i karret, bliver

d6ren revet op og en spand iskoldt vand kastet over ham.
NSr alle var ferdige, lod man det lynkne vand stS til

Tomten eller andre af dem, som faerdes i merket. Hvad
tinned man skiftede, blev lagt p& et skjult sted i et afud-

husene. Var naeste morgen armene lagte korsvis, var det

dodsvarsel for ejeren.

Dampbadet, den oprindelige personlige indvielse til

hojtiden, er vist g&et af brug mange steder. Hver nojes

med at to haender og fedder, mens husmoderen som hen-

des sidste syssel for bordet, tvaetter alle hoveder foran

arneilden. I Sk&ne er vel ogsS dette faldet bort, man
nojes med at tvaette sig omhyggeligt og iklaede sig hojtids-

dragten, inden man samles i stuen.

S& er imidlertid julebordet, langt og stort som det er,

daekkel med busets smukkeste dug og forsynet med bred

og kedmad i overflod. Fra en af de saerlig gammeldags
egne beskrives opdaekningen s&ledes: pS det store bord

byggedes to »julhdgar«, en for husbonden og en for hus-

moderen. Som grundvold var nederst lagt en stor ost, ovenp&
den i ulige antal »julbullar«, den enebestandig mindre end
den anden. Derved dannedes en afstumpet pyramide, p4
toppen af hvilken var lagt en krone af hvededej, indent

hvilken, som i en rede, »fredens due« sad med et bygkorn
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i naebbet og et aeg under halen, et udtryk for bondens

hSb om et frugtbart &r. Rundt i randen pS bollerne var

indstukne tynde traepinde, behsengte med kringler og alle

med aebler i spidsei). De andre husfolk fik hver sin boj

men ikke sk anseelig som husbondfolkets. Fra juleaften

til tredie dags jul, ny&rsdag og trettende dagen, skulde

»julehojen« ligge p& det store bord og modtage saerlig

kraft af julens fest. Julebredet fik derved magt til at laege

sygdomme hos kvaeget.

I Halland dannedes grundvolden for »julehojen« af en

saerlig dertil bagt overordentlig stor kage, — i Dalsland

af et udsk&ret kors af sedt »verterbred«,*) hvorovenpS

den store juleost og bollerne — , bollerne dannede den

stumpe kegle, everst en ost, derp& en ringformig kage,

hvori tre smukke, rede aebler. Den stod urert p& bordet

hele julen igennem, og det var tidligere skik, at husfaderen,

inden han gjorde den ferste dags plojearbejde i v&ren,

spiste et stykke af den ringformige kage, der var af tint

hvedemel, og gav sine traekdyr det evrige, det bragte b&de

ham og dyrene styrke og velsignelse. Naturligvis fik hvert

barn sin »julehoj« af forskellige bred, hverdags-, sigte- og

limpebred, everst den omtalte »julegalt« med et aeble ovenp&.

Det var, som naevnt, et aflangt bred, klevet i enderne, der var

oprullede s& det hele kom til at ligne et dobbelt korslagt S.

Sjaelden n&ede den sm&landske husmoder at ik hoved sat p&
dyrets krop. Hun m&tte noje give agt p&, at der bagtes

lige antal af alle kagerne, sellers indtraf i drets leb deds-

fald i huset«. En anden kage fra julebordet var »julakusen«

fra Varend, et aflangt verterbred ; i Nerike lagdes tre store

bred »juloxarna« p& bordet, hvor de blev liggende hele

helgen og gaves traekdyrene, n&r vSrarbejdet begyndte.

Endnu naevnes en »jultupp«, en »guldvagn«, korsformede

bred eller bred med korsstempel.

S&vidt om bred og kager. Den store »julhog« ligger

*) bred lagt i olurt.
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der, foran st&r braendevinsflasken med et tykt, taendt taelle-

lys p& hver side. Midt pa bordet en nyskuret elkande af

trae, flaske med selvtumlere, og s4 det store fad fuldt af

kod og flaesk. Opstilling og ordning var naturligvis for-

skellig efter landskab og folk. I Sk&ne lagdes nederst p&
bordet en storsur »limpa«, p&den en anden »sotsurlimpa«,

som kaldtes »halfstackebrod«, hvorp& endnu en lille sod

kage. Om dem atter sodt bred og knaekbrodsstykker.

Derefler kom >sommelsfaded«, saltmadsfadet vilde vi sige,

fadet med kogt kod og flaesk, et drejet traefad med en

bred fod. Pk det var lagt en kogt skinke, om skanken

p& hvilken der var viklet papir, udsk&ret i kruser, til at

tage ved. OvenpS et svineribbenstykke, en f&rebov, rulle-

polse og andre polser. Derefter opstilledes »smorfoden«

af trae, tin eller ler, hvis sk&l havde storrelsen som en stor

underkop. Smorret, der kunde veje indtil 3—5 sk&lpund,

vel 3—4 pund dalisk vaegt, p& den var lagt kegleformigt

op i en spids, der var pyntet med krusede blade, dannet

af den konstfaerdige husmoder ved hjaelp af en ske. OvenpS
smorret var et kors, i form som den gotiske lillie. 0verst

p& bordet fik en svaer malmlysetage med et tregrenet lys

plads. Det forestillede treenigheden. Naermest bordenden

og hojsaedet to mindre lys i malm- eller tinstager, som
man havde det, for manden og konen i huset. Hos fattig-

folk var stagerne af trae eller ler, ofte med udsk&rne heste-

hoveder. Lysene havde i folketroen stor betydning, thi

den, hvis lys forst braendte ud, skulde ferst do, og danne-

des der af den nedlobende taelle en hevlsp&n, varsledes

dod i det kommende &r for den person, den vendte imod.

I Halland lagdes et halvt svinehoved pk saltmadsfadet,

fornden andre kod- og flaeskestykker og en eller anden

tyk poise. Man havde lov til at skaere af svinehovedet,

men snude og orer m&tte ikke rores. Havde man ej ho-

ved, tog man en »boste«, en skinke, istedet. Svinehovedet

kaldtes i Sm&land »julahos<, det repraesenteredes i Bergs-

lagen af en stor tyrehals.
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Ogs& fisk, fersk s&velsom salt, herer til julemaden.

S&vidt jeg skonner, vil det blive vanskeligt under 6t

synspunkt at gore rede for julem&ltidet, og jeg foretraekker

derfor nogle enkelte skildringer.

I Sk&ne modtog husets folk julegaver. Det skete, n&r

alle, efter at klokkeringningen og tvaetningen var forbi, og

man havde ifort sig festklaederne, var samlede. Gaverne

var: en »limpa« lagt i surdej, en »sotsur limpa og en

sed kage, afpasset i storrelse efter modtagerens alder.

Husfaderen gav karlen en flaske julebraendevin, at han kunde

have noget at traktere med, om der kom gsester til ham.

Husmoderen trakterede med »midaften«, tor mad og nogle

bakkelser og stillede p& den nederste bordende den store

olkande, som ingensinde m&tte vaere torn julen igennem.

NSr man var faerdig med maden, tog husmoderen el

lerfad med sennep og en kanonkugle, som karlfolkene

m&tte tage sig af og med svidende ojne male sennep til

juleflaesket. Ingen kunde holde del ud hele tiden, og sS

skiftedes de. Imens gjorde kvinderne maden faerdig, daek-

kede julebordet og pyntede det, som alt er beskrevet. S&-

snart madlavningen var tilende, slukkedes ilden p& arnen,

og asken jsevnedes, for at man af legn og maerker i den

kunde se de vigtigste haendelser, som Sret skulde bringe:

dedsfald, fedsel, frierier og aegteskab. Derefter tog vor

fa'r og vor moV plads i hojsaedet, et af de yngste born, eller

en af tjenestefolkene laeste bordbonnen, sSl sattes kogt, fersk

fisk p& bordet og SI i aeddike, den sidste ret m&tte aldrig

fattes. Derefter fulgte byggrynsgrod, kogt i sed maelk.

Husmoderen gjorde med sin ske et kors i fadet, at onde

vaetter ikke skulde fsi magt til at skade de spisende; i

korset lagde hun et stykke smor til at dyppe i, aldrig

dyppedes dog i korsets midte, det var vel ubeskedent, men
i et af dets grene.

Efter endt maltid takkede man Gud for mad og maet-

telse og vor faV tog bibel og salmebog frem, et evangelie-

stykke blev laest, et par salmer blev sungne. Klokken var
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imidlertid blevet 11, og man gik ud og gav kreaturerne

julefoder, hvad der skulde ske for kl. 12, den time, da Herren

fedtes, da m&tte det knaelende kvaeg ej forstyrres i sin an-

dagt. Derefter gik alle til hvile.

Endnu m& omtales, at naboernes unge karle foraftens-

m&ltidet plejede at liste sig ind p& garden og skyde, eller

ogs& fejrede husets egen karl julen med et skud eller to.

Lykkedes det at fange skytterne, skulde de ind og trak-

teres, saedvanlig slap de bort i merket. I Halland kunde

skuddet ledsage en »julklapp«, som kastedes ind i stuen,

men da det ans&s for skam at lade sig fange, og vakte

omtale naeste dag ved kirken, passede man noje p& at

forsvinde.

Andre steder i Sk&ne var traktementet ludfisk, gred,

g&sesteg og kager, og enhver af de tilstedevaerende m&tte

give hunden et stykke bred. Gik den ned til doren og

lagde sig med det, var det dedsvarsel for den, som havde

givet det, hvad der dog som regel ikke forstyrrede nogens

juleglaede.

Folk plejede at sidde oppe, s&laenge julelysene braendte,

og morede sig efter salmesangen med julelege. Man »skoede

blakken«, »stak ojet ud p& skomageren«, »pegede mod
m&nen«, »kiggede efter syvstjernen«, »legede Markus og

Lukas«, »sad p& forundringsstolen«, »legede blindebuk«,

»puttede bselte« osv. Der blev ogsS sunget, om nogen var

tilstede, der havde sangstemme.

NSr husmoderen i Sm&land bar daekket bordet med de

saedvanlige gildesretter og serget for menneskerne, taenker

hun pS de skjulte magter, hvem familien skylder sin lykke,

og sorger for, at de ogs& kan fk deres Ion. Derfor saetter

hun pS et skjult sted et lille bord med den saedvanlige

julekost. Skont det sker i al stilhed, v£d alle om det.

S&snart alt er faerdigt, taendes »brasan« p& arnen, og alle

husets folk saetter sig til rette i halmen, fordetmeste dog

s&ledes, at bornene samledes for sig og tjenestefolkene lige-

ledes. Man gaettede g&der, f. eks.:
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»rain fader det var,

hans raoder jag blef;

det barnet jag dagde
var min moders man?*

eller

»fira gangare

lira hangare,

tv& spjut,

tv& ljus,

a en atterdackare*.

eller mere eller mindre lystige g&desporgsm&l

:

>nar star kongen pa et ben?«

»ser man det, s& se> man intet; ser man det ikke, s& se> man?*
»nar kan man ikke kende forskel pa narren og den kloge?<

Mens legen gik for sig, sad husbonden pS sin vanlige

plads uden at tage del i den. Man kunde dog af hans

smil nu og da slutte sig til, at han herte stojen og morede
sig over deres indfald.

Om ved klokken ni spiste man kvaeldsnadver, hvor

»grodrimene« blev brugte. Sagen var, at ingen fik lov at

smage p& greden, for han, den til sere, havde fremsagt et

rim. Saedvanlig var der i dem hentydninger til kaerlig-

hedsforst&elser mellem husets folk eller spot over d&rlig mad,
slid og slaeb under arbejdet, ting, som vedkommende, det

gjaldt, lod g& ind ad det ene ere og ud af det andet; thi

ordet var den aften frit.

Der rimedes alts&:

»denne groten, han a kokter i ena gryta, men
inte i ett stop,

Gil' late Petter a Stina komma ihop*.

>den har groten a kokt i e gryta, a inte i e trumma;
dom, som int' ater sej matta, di a dummac.

Eller en kunde sige:

>Jag sitter ijamter ett not och ater grotN

hvortil den felgende svarede:

»Jag sitter ijamter et fa och gor stk ma!«
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Sk var omsider m&ltidet til ende, og folk lagde sig

til hvile i halmen. Sovnen blev den nat ikke til noget,

thi de fleste af husets folk m&tte nodvendig i kirke jule-

morgen, og man skulde ofte hjemmefra kort efler midnat

for at n& frem.

Fra en af de gammeldags bygder i Sm&land medtager

jeg endnu en skildring. Unnarboens hus er tjaeldet, jule-

halmen ligger i et tykt lag pk gulvet, pk baenkene dyner

og hynder. Over duge, tapeter og de ophaengte klaeder

spreder den store »brasa« af begebraende et flagrende lys,

der kastes tilbage fra de blankskurede fade pk hylderne.

Det »store bord« st&r daekket og blandt »julhogar« rejser

sig stolt det maegtige julelys, som dog kun evner svagt at

oplyse skumringen i den merke krog, hvori hojsaedet An-

des. Mens husfaderen laeser bordbonnen, knaeler alle, og

knaelende takker man Gud efler m&ltidets slutning. Bibel

og salmebog fremtages, husfaderen laeser juledagens evange-

lier, der begyndes og sluttes med salmesang. Sk gkr man
til hvile, men sovnen bliver sjaelden alles gaest. Nogle

ligger v&gne i hkb om at fk et glimt at se af englene, der

ved midnatstide tager de levendes pladser om bordet. En
anden taenker p& at f& julelyset at se, nSr det i Herrens

fodselsstund deler sig. Endelig kommer tankerne pS de

dede, der faerdes ude, p& de mange raedselsfulde skikkelser

og syner, der moder dem, som »g&r Srsgang«, for at fk at

vide, hvad den kommende tid baerer i sit skod. Man mk
desuden tidlig op for at nS kirketjenesten. Kommer man
for sent og Kr ej den forste julesalme med, mister man
noget af hojtiden og glaeden ; kommer man for tidlig, kan
man traeffe de dode, der endnu ikke er vendte tilbage til

deres stille boliger ude pk kirkeg&rden, og som sender-

river den levende, der forstyrrer deres gudstjeneste, om han

da ikke kaster et klaedningsstykke til dem. Frygten for gen-

gangerne formorker noget den kristne juleglaede. Man af-

torrer med omhu saedet i sin stol, at intet af det muld, de
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dede ferte med sig fra graven, skulde blive haengende i

klaederne. Forsommes det, kan man frygte dodningekneb,

»gastakrystning«, der kan vaere farlig nok.

Man m& sege s& langt tilbage som muligt for at finde

beskrivelser af juleskikkene i gamle hjem; thi overalt ud-

slettes de ejendommelige brug og giver plads for faelles-

former, der allevegne er gaengse i den civiliserede verden.

En fortaelling er bevaret om et gammelt praestehjem i

Sm&land, hvor skildringen i det hele og store m&ske raek-

ker tilbage til slutningen af det 17de Srhundrede. Den
lyder i noget forkortet gengivelse s&ledes:

Blandt festerne, der i prsestegSrden fejredes, var julen

den fornemste, et slags Srligt jubilseum. Middagsmaden
slog man streg over, istedet samledes man om den store

kedel, i hvilken kogtes skinker og bove, og spiste bledt

bred, der dyppedes i skummefedtet. Kl. 2 om eftermid-

dagen gjordes der ild i badstuen med birkeved, og et aegte

finsk dampbad beredtes. Karlene badede under den forste

varme, som man ans& for mindre sund. Dernsest indfandt

provsten sig med sin adjunkt og svigerson. Man klaedte

sig helt af lagde sit toj i den frie luft udenfor, og segte

sig derefter en plads p& en hylde efter smag og behag.

PS den gloende ovn blev kastet vand i spandevis, en staerk,

koghed damp fyldte rum met, og sveden bred frem gennem
alle porer. SSsnart det var sket, fik den badende et birkeris

med lovet p& dyppet i lunkent vand, og dermed piskede

han sig, til han s& ud som en kogt krebs. N&r det vel var

overstSet, krob man ned fra hylden, satte sig p& et braedt,

hvor en af karlene skruppede den badende fra hoved til

fod og haeldte til slut en spand varmt vand over ham.
Derefter klaedte man sig pS, uden ringeste m£n, trods det,

at klaederne havde tit ligget ude i 12—16 graders frost.

Hjemkommen lagde man sig med klaederne pS i en op-

redt seng. Under den lette sved, som fulgte, forfriskede

man sig med gammelt honningsodet martsol, som var

krydret med annis, og hvori der var braekket julebrod.
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Bagefter badede husets dotre og pigerne p& samme vis,

og det var imidlertid blevet morkt, for alt dette var

overst&et.

Henad kl. 5—6 taendtes juleb&let, og der blev b&ret

rughalm ind i mindst seks tommers lag over hele gulvet

og IS daer, til trettende dagen var forbi, da blev den atter

b&ret ud, efter at den af de mange fodder var tr&dt til

smul. Det naeste var, at hele huset klaedte sig p& som til

bryllup. Provsten og hans frue var vaert og vaertinde, bor-

nene og tjenestefolkene gaesterne. Bordet blev daekket, prov-

sten holdt en kort tale og nedbad over hjemmet en glaede-

lig fest, hvorpS provstinden bod sm&brod om, mens hendes

mand sksenkede. Der laestes bordbon, og man satte sig

tilbords. Den forste ret var staerkt pebret ludfisk, dernsest

kom »julesuppen«, en fed svineryggesuppe, hvormed der

kun trakteredes den aften, og m&ske kun i denne aeldgamle

praesteg&rd. Den var kogt p& ryggen af et nyslagtet svin

med maelk og var saerdeles staerk. Derefter kom julegroden,

der bruges i den hele kristenhed, bestroet med annis og

sukker og udenpS pyntet med indstukne rosiner. Midt i

greden var smorhullet, hvor alle kunde dyppe. Ribbens-

steg var den nseste ret og tilsidst taerte. P& tjenestefolkenes

bord var der foruden det ovrige traktemente endnu kogte

hestebonner,' overhaeldte med skummefedtet. Dette fad var

for de forsamlede en formaning til ikke at spise sig s&

mset, at en bonne ikke kunne glide ned med, hvorforogsS

hver, efter at have spist, tog en bonne.

N&r m&ltidet var tilende, sang man: »lovet vaere du
Jesus Krist< og holdt faelles aftenbon. Alle lys sluktes

uden provstens og provstindens, som braendte hele natten,

og som for at undg& ulykkestilfaelde sattes ned i en kob-

berkedel. Blev de st^iende urort, troede man, at luerne i

Herrens fodselsstund delte sig, og der var dem, som havde

ligget v&gne for at fk det at se.

Sk gik man iseng, julemorgen kl. 2 ringedes forste gang,

kl. 3 anden gang, og ottesangen begyndte kl. 4.
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Inden jeg gar til hovedstadens jul medtager jeg endnu

en skildring af den svenske jul hos Ejbofolket ved Est-

lands kyster.

N&r der kort for jul er brygget frisk 0I, gar unge folk

og born omkring i byerne, synger salmer og bevaertes.

Stuen til julefesten pyntes i Roicko med hvide, lodrette

granstave, i Worms med sejldug og lagener, som ved et

bryllup. Born laver »julekroner« af rorstykker og str&,

hvoraf de ved at traekke tr&de igennem danner regelmaes-

sige pyramider, 2—3 fod i gennemsnit; de pyntes med
b&nd, rodfarvet uld, sm&lys, og ophaenges over bordet.

Juleaften besoger hele familien badstuen, ved hvilken lej-

lighed bornene trues med »julgas«, d. e. pilekviste. N&r
husfaderen er faerdig med badet, gor han med kridt ind-

vendig kors p& vinduer, udvendig over dore, p& stalde,

bronde, jaevnlig tre kors eller et hjulkors.

S&snart man er faerdig hermed. haenges der for vinduer

og taendes lys, husfaderen istemmer en salme, og aftens-

m&ltidet begynder: »julegrod« med smor og maelk, under-

tiden ogs& svineked. Atter synges en salme, ogjulehalmen

baeres ind. Husfaderen kaster gentagne gange et neg op

imod taget, strSene, som bliver haengende, varsler ondt eller

godt for det kommende Srs hest. Bornene tumler, sl&s,

driver deres »halmlaik« i street. NSr festen er forbi, tages

halmen atter ud. Resterne af den laegges ved humleplanter

og traeer eller stros ud pa\ marken. Keerne m& derimod

intet f& af den, thi s& bliver de vilde. I Dago brugte

man fordum et »juletrae« pS lignende mSde, som skikken

har vaeret ved bryllupper, — hos mere velstSende familier

i Worms kunde det endnu traeffes i halvtresserne i forrige

arhundrede. P&. et grantrae haenges aebler og nodder, p&
dets grene stilles smS vokslys, fern og fern sammen.

Alle slags lystige optojer drives. Unge karle forklaeder

sig, laver sig to horn af halm og en lang hale. S&ledes

udpyntet tager karlen et daekken over hovedet, kommer
brummende ind i huset, fanger et af bornene og slaeber
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afsted med det, s& barnet er ved at forgd af skrsek. En
slig formummet person kaldes »julg&s« i Worms, han
han danner nemlig en g&sehals og et naeb ved hjaelp af

sin udstrakte krummede arm og h&nd. I Dage og Nucke
kaldes han »julbuck« Henimod natten anrettes et nyt

m&ltid, som spises med salmesang. Der trakteredes med
torrede eller saltede fisk, byg- eller hvedebred og smor,

undertiden ogsS med ked. iEbler og nedder herer med
til retterne.

Efter at man har givet kvaeget bred, el og salt, bringes

kl. 12 »julegalten« ind. Det er et stort bred af rug- eller hvede-

mel, omtremt l
1
/* fod langt, dannet som et svin, forsynet

med snude, naesehuller og ojne. PS ryggen er der langs

med figuren gjort striber eller snit, mellem hvilke dejen er

toppet op i sm& spidser, der forestiller berster. Slige

bred bages allevegne i Estland. I Wichterpal laegges to p&
langs pk bordet, et tredie derover, de dsekkes alle med et

hvidt klaede, s& man kun ser snuderne. I Rune bages en

vseder med snoede horn og korsede forben, som kaldes

»julbuck«, den spises St. Knudsdag, d. 13de Januar.

N&r julegalten er indb&ren, laegger husmoderen den p&
bordet, skriver med kridt et hjulkors p& den, lader den ligge

til skue lste juledag pS husfaderens plads, daekket af et

hvidt klaede. Ny&rsdag og kongedag laegges den atter frem

og gaemmes derp&. Den ene halvdel af den skaeres istykker

kyndelmisse, den anden fastelavnstirsdags middag efter hus-

folkenes tal uddeles til dem og spises. Undertiden gaemmes

stykker, der gives dels til hyrdedrengene, dels til kvaeget, for at

det skal trives, eller ogs& f&r plojemanden det den ferste dag

v&rarbejdet begynder, han deler det med sine traekokser. Ofte

laegges et stykke tilside til naeste jul, og der bliver draget

omsorg for, at man skaerer rundt om bredet, s& midten

gaemmes tilsidst. I Dage blev julegalten bagt af rent rug-

mel, mens alt andet bred ellers indeholder klid eller sender-

stampede rugaks. Til oplysning meddeles endnu, at i Vester-

gotland laegges juleaften p& bordet en blok overtrukket med
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Svinehud. Husfaderen tr&dte frem, lagde h&nden pS denne

»julebuk« og svor at ville i det kommende &r vaere sine

husfolk en god husfader og mild husbonde. Derp& lagde

husfrue og tjenestefolk ligeledes haender p& den og lovede

trofast pligtopfyldelse.

Efter m&ltidet g&r man til hvile, men lyset f&r lov at

braende hele natten. Atter med forste hanegal st&r folket

op og fodrer kvaeget, hestene f&r brod med pShaeldt 0I.

For at hindre hekse i at smulte ind roger husmoderen

med enebaer hele huset, ora det sS er staldene. Heksene

gor nemlig forsog p& i sorte kattehamme at snige sig ind

i husene. En julcmorgen horte et barn heksen sige: »haer

er ikke godt, her lugter af braendt enebaer« ; og sS fo'r

hun afsted.

Imidlertid besoger unge folk med elkande i h£nd na-

boerne og onsker dem glaedelig fest. S& g&r man i kirke

til »julottan«, der tidligere holdtes kl. 4, nu ferst kl. 6.

Kirken er street med hakkede granris, og to rader unge

graner er opstillede derinde, pynlede med lys, som er

sksenkede af hvert enkelt tjenestetyende i sognet. Ved
bortgangen soger hver at fk fat i et stykke »kirkeljus«,

hvori der findes laegedom b^de for mennesker og dyr.

Ellers tager man aldrig noget hjem med fra kirken, ikke

en knappenSl engang; man tror at sligt bringer sygdom
tilhuse.

Efter hjemkomsten morer man sig med alle slags lege

hjemme og g&r forklaedt i byen for at kyse bornene.

Endelig festen i hovedstaden. I forrige Srhundredes

midte meldte julen sin ankomst lste sondag i advent med
salmen: »gor doren hoj, gor porten vid, den aerens konge

kommer hid!« og den forste sondag i December samledes

bornene i borgerlige huse for at lukke sparebosserne op og se,

hvad deres flid i det forlobne kt havde indbragt. Efter at

en del af indholdet var lagt hen til husets regelmaessige

pensionaerer, gamle, sygelige udtjente ammer, aeldre arbejds-
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lose rasend, der bestemte dage i ugen medte og der-

efter kaldtes Tirsdagsgubben , Sondagsgubben , Sabbats-

bergsgumman, gjorde man overslag over den levnede sum
og hvilke julegaver der kunde kebes. Fa'r skulde have

et ostindisk lommetorklaede, tjenestepigerne halsklaeder,

g&rdskarlen, som han plejede, en stivet krave og et mund-
stykke til en cigar, og s& det ovrige, ja daer var valget

vanskeligt.

Uro og uorden var der i hus og stuer, ustyr i kekkenet

;

der slagtedes og kogtes, grisefodder optr&dte p& aftensbor-

det som varslende profeter, og »istersmorret« blev en st&-

ende adventsret. En hel tende hvedemel blev bragt til

bageren, kander og kedler blev skurede, s& de skinnede

som solen, og midt i al travlheden kom skorstensfejeren,

uvelkommen som altid.

I skolen havde man travlt med proveskrifter, med lek-

tierne havde man sluttet, skonskrift var kun tilbage. Store

sager var det ikke, som krsevedes, men fint skulde det

vaere. Tre eller fire linier tvaers over et halvark var det

hele, der blev begyndt kl. 8 om morgenen og arbejdet til

kl. 3, navn skulde der skrives under. Det var pynteligt,

men svaert. Av, en klat i den sidste linie! Ja, s& er der

ikke andet for end at begyndc forfra. Laereren har travlt

med at skaere gSsepennenp, — omsider fSr det dog alt-

sammen ende, og der gives to dages skureferie for examen.

Bornene var naturligvis i vejen i juletravlheden derhjemme

og blev sendte ud »att Ska kalke« pk Carl XIU's torv eller

pS Observatoriebakken, eller den dristigere fart pk Fabriks-

bakken p& Kungsholmen. S& kom examensdagen, vidnes-

byrdene uddeltes allerede om morgenen.

Foraeldrene kommer op p& formiddagen, hvad der giver

nogen ro i bornencs sind, de foler sig ikke sikkre for prygl,

for de er komne. Endelig afslulningcn i Qvarta. Skolens

efor med kors p& brystet uddeler prsemierne; tale, forma-

ning, taksigelse, sa en salme, — nu begynder juleferien.
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Rundt om er der juleudstillinger, der er steder nok at gore

indkeb. Dagen for juleaflensdag gSr sm&bornene ud med
Ijenestepigerne for at se p& de trearmede lys og pS arm-

stagerne, der er omviklede med kulert papir i de svenske

farver.

Omsider kommer juleaften. Formiddagen er lang, men
h&befuld. »Julegranen« er kommen; den kan ikke st&,

der skal saettes en ny fod p& den. N&rdet er sket, pyntes

den med brogede stjaerner af papir og glaskugler og p&
grenenderne saettes stumper af voksstabler. »Nisse« og

»Nasse« bliver haengt i toppen. »Julebukken« med aebler

og nodder gor dem selskab.

Middagsmad maerker man intet til. Den, der er sulten,

kan gS ud i kokkenet og drikke kaffe, eller om man
foretraekker det, spise franskbrod dyppet i en af gryderne.

Kl. 5 kommer foraeldrene hjem, men — tomhaendede. Klok-

ken 6 heres der en voldsom ringen pS doren, en ubekendt

person med kraven op om orerne, sorte knebelsbarter og

briller sporger med barsk rost, om det er haer, at herskabet

bor. Jo, det er haer. Han afleverer en pakke, der gemmes
i garderoben. Straks efter at han er borte, det sl&r aldrig

fejl, kommer morbror Palle, den gamle ugifte onkel, bor-

nenes ven, men han har slet intet med sig, og forklarer,

at han var kommen s& sent fra sit arbejde og havde des-

vaerre ikke f&et tid til at kobe noget, men han skulde

passe bedre p& naeste jul. Lojerligt var det forresten, men
der var en hel maengde sm& gaver ved juletraeet, som
morbror ganske sikkert havde bragt med sig, og bornene

begyndte at tale om, at manden med brillerne vist havde

vaeret morbror selv.

SS taendes lysene pS »julegranen« ; alle, sm& og store,

unge og gamle tager hinanden i h&nden og g&r rundt,

pigerne hentes ind fra kokkenet, alle skal vaere med, og

til Orsapolskans vemodige toner danser man rundt om
trseet. Det er ikke den viltre dans, der er udtrykket for

13*

Digitized byGoogle



196 H. F. FEILBERG

livslyst eller attr&, men snarere en af de religiose kultus-

danse, der i fordoms tid har hort festtiderne til.

SS Hr de mindste born deres julegaver og julebord,

hvorp& fa'r og mo'r lukker sig inde og l&ser doren, de har

noget at bestille. Kl. 8 g&r sm&bornene iseng, og bordet

daekkes. Af og til horer man, at der bliver ringet staerkt

pS doren, en hemmelighedsfuld person Sbenbarer sig med
en eller anden pakke

Kl. 8 1
/* ssetter man sig tilbords, retterne er de samme

hver jul; ludfisk, risengrynsgrod, og smortaerte. Vin var

der ogs& p& bordet. »Grodrim« blev sjaelden brugt, lud-

fisk erstattedes tit af gedde; n&r taerten kom ind, blev

»julklapperne« hentede i en klaedekurv, der blev stillet

ved siden af husfaderen, der nu laeste adresserne op, som
tit indeholdt lystige titler eller ledsagedes af vers. Stun-

dom var der en hel raekke adresser, den ene indeni den

anden, s& pakken vandrede fra h&nd til h&nd, inden den

fandt sin rette ejer.

»Julklappen«, der horer med til den svenske jul, m&
komme uventet, p& en overraskende mSde, dens baerer m&
vsere ukendt og heist komme og g& som et lyn, s&ledes at

der den dag, s&vidt muligt, vendes op og ned p& tilvaerel-

sen. Man anstrenger alle sine evner for at overgS hverandre

i lojerlige indfald, i at vanskeliggore gavens opdagelse.

Den bliver tit sk snurrig indpakket og s& maerkelig skjult,

at man med besvaer nodes at lose, opskaere, soge, atter

gennemsoge. hvad man engang har kastet tilside, inden

man finder det skjulle. En lille fin guldring kan blive

gaemt i en kasse, der vejer 100 pund, et guldhjaerte i en

julekage til et pund. Ogs& det indfald er blevet brugt, at

en person har givet sig selv som julegave og ladet sig

gaemme i en torn tonde. Det forlaelles s&ledes, at en ung greve

i Stockholm foraerede sig selv p& denne m&de til en ung
dame, der havde vaeret ganske ubojelig over for hans til-

naermelser. Da man fik bunden sl&et ud af vinfadet, sprang

en smuk, ung mandsperson frem og kastede sig for den
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skonnes fodder. Han var fra hoved til fod klaedt i et

harnisk af rosiner og konfekt, havde p& brystet et stort

hjaerte af marcipan, hvorpS der var skrevet: »o du h&rde

og ubojelige skonhed! Det bedste i mig har du for-

taeret, tag nu dette hjaerte, ja opslug mig hel med al min
sodme, som jeg nu ligger for dine fodder!*

Det siger sig selv, at hundreder, ja, tusinder af bud, med
eller uden maske, postillioner til hest eller tilfods, eller for

den sags skyld pS krykker, er pS faerde til langt ud pS

natten i de saereste og mest aeventyrlige forklaedninger, som
nogen forvoven fantasi kan optaenke.

Ved midnatstid bliver der ro, og man skilles med det

faste forsaet at g& i »juloltan« kl. 7.

Kl. 6 juledagsmorgen var tjenestepiger og born i klae-

derne, morbror Palle blev rusket op af sin sode sovn af

sm&, blode barnearme; snart var han oppe og, mens pi-

gerne tog bornene med, sorgede han for de voksne. Mor-

bror vilde altid i Clara kirke, thi han var fodt daer i sog-

net, og det var ham ganske ligegyldigt, hvem der praedikede.

Gaderne var morke, haer og daer lyste en sovnig lygte, et

enkelt sted tydede et oplyst rullegardin p&, at folk inden-

for var p& faerde. Var det klart vejr, kunde man m^ske
opdage en enlig stjaerne, der for bornenes fantasi blev til

Betlehemstjaernen.

N&r man kom ind p& kirkeg&rden, s& man den merke
kirke rejse sig som et fjaeld, mens lysene derindefra strS-

lede besogeren imede gennem de bladlese linde, et billede

der staerkt faestedes sig i sindet. SS tr&dte man ind gen-

nem den store dor, gyste ved synet af »skampallen«, men
blev snart varm i det klart oplyste rum. Skoleb5rnene

i koret sang hosianna, menigheden istemte: »af hojheden

oprunden er en morgenstjaerne klar og skaer«, praediken

var lang, man fres om fodderne. Det store altervindue,

der forst var ganske morkt, begyndte at lysne, det vendte

nemlig mod est, lysene skinnede rode og morgentjenesten

var forbi, og det var dag, nSr man gik hjem. Da drengene
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blev aeldre, gik man i Solna kirken, men daer begyndte

»ottan< allerede kl. 6, hvoraf folgen var, at ungdommen
kom for silde, gudstjenesten var forbi, og kirken list.

Istedet vandrede man til Staldmestergarden, drak glogg og

spiste frokost daer.

Juledag'var der gerne familiemiddag for aeldre slaegt-

ninge og husets naermere eller fjaernere venner. Aflenen

plejede man at tilbringe i stilhed ved whistbordet. Anden

juledag derimod var ungdommens dag. De gamle abnede

ballet med en polonaise, hvorpa de sacdvanlige danse, vals

polka, fran^aise og mazurka opfortes. De aeldre kunde

sommetider fortsaette med gammeldags danse, en enkelt

blandt de halvgamle, der var saerlig bevaegelig, kunde for-

lange en »slangpolska< . Sa blev der begyndt pi panlelege

og sanglege.

Atter mS vi gi noget tilbage. Der er storst sandsynlighed

for, at sporaf aeldre skikke kan findesude ilandsbygderne.
De tre sidste dage for jul anses af almuen, f. eks. i

Jamtland, for saerlig betydningsfulde. I henhold til gamle

tiders tro antager man, at ph et bestemt ojeblik i disse

dage standser s&vel solen som alt andet, der bevaeger sig,

af skabningen. Ingen kender, n&r det ojeblik kommer,
men alt, hvad man da liar om hande, mislykkes.

Der er jo meget at gore. »Julekors« rejses af ulige

storrelse, man lader spanerne sidde pa dem, s& der dannes

et slags levvaerk, og planter dem pS snebunker i garden

eller pi det sidste vedlaes, der fores tilhuse. Over alle

dore tegnes hjulkors. Saedvanligt er at »julgraner« op-

stillesved indgangen til garden; de kaldes ogsa »julestager*,

og man forstar ved at klippe og studse grenenc, at give

dem et pynteligt udseende. Meningen med alt dette er at

vaergesig mod »jule-svennerna«, nogle kaempestore vaetter, der

er klovede lige op under armene, og som bor i seer, men
i juleliden naermer sig menneskeboliger for at gore fortraed.

Moder man en af dem, skal man sige:

Digitized byGoogle



SVENSK JUL 199

>Skvink skvank,

jag lopp fra minom notvant«.

For solnedgang udsaettes endeliget ellerflere »fugle-nek«.

Inden dore bar husmoderen travlt, stucn er oplyst af

»julbrasan« og »grenlys« med flere, mest tre, arme. Den
gamle skik er, at gulvet bestres med halm, det skal vaere

rughalm og utaersket. Pigerne laver sma knipper deraf,

som de haenger op under taget, og som forestiller frierne,

de venter. Husbonden tog sine varsler. Han satte sig pa

en stol, den aeldste af bornene, eller bans hustru, lagde et

neg pa bans knaeer; han trak da straene enkeltvis ud og

kastede dem op imod taget og blev ved dermed, til maden
var faerdig. Bornene stod sa rundt om og talte hvormange
af deni, der blev haengende ved sparrerne: samange kaerve

skulde der naeste ar blivc at taerske.

Julebordet bugner af mad under den pyntclige »julc-

krone« af halm eller traepinde. Folk giver sig den aften

tid til at spise, bordet bliver slaende daekket til tyvende-

dagen. Efter maltidet tilses stalden. Ligger kvaeget, bliver

der lejesaed ad are; slar de op, bliver kornet staende og

tyndt. Keer savelsom heste erholder deres rundelige foder.

Honsene far deres pari af julegroden.

Aftenen skal gerne strsekkes s& langt som muligt, sa

leger man for tidsfordriv. En yndet morskab er »att ta

jul-dockan« eller »julluppen«. Der bliver lavet en lille

halmfigur, som hensaeltes pa gulvet. En af de tilstede-

vaerende laegger sig pa ryggen med hovedet naerved duk-

ken pa gulvet; sa gaelder det, om han i den stilling kan

lofte benene over sit hoved og med dem gribe dukken og

kaste den fra sig. Bruger man en sko, og den falder med
taspidsen mod doren, er det dodsvarsel.

Der er sa forresten lojerne med »julebukken«, der gar

om, og meget andet.

Julelysene braender hele natten; gar et ud, varsles ded.

Alle husets folk holder sig samraen og reder sig seng i

julehalmen. Ingen ma vaere ude; Ihi udenfor radede, om
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det ogs& kun var f& timer, Jaetter, Trolde, morkets onde

magter. Det er nsesten altid en julekvaeld, at Jaetterne

kommer for at ISne 0I, eller byde gaester til sig i bjaerget.

Selv om man ikke meder Jaetterne, f&r man alligevel at

maerke, at der den aften rorer sig, hvad ellers aldrig s£s:

varsler for &rets afgrede, varsler for, hvad der skal ske.

Og £t mere: julenat besoger de dode deres gamle hjem og

holder gudsljeneste derefter i kirken, og ve de levende,

som tilfaeldig kommer ind i deres kreds.

Alt kl. 2 begynder julemorgenen. Kirkevejen er lang, ofte

drog folk hjemmefra ved midnatstide for at gS, ride, kere

gennem de morke skove, undertiden i snefog og uvejr, af

og til dog ogsS under vinlerhimlens tindrende stjaernelys.

Man slog sig sammen flokkevis fra hver g&rd. Et stort

blus en »jultanne« eller »julabloss«, et tjaereblus, der tit var

Here alen langt. dannet af smS harpiksrige grantraeer, sam-

menbundne ved jaernringe (Sm&land), bares foran, og det

var et vidunderligt syn fra den klart oplyste kirke til alle

sider at se blussene, som vandrende stjaerner, komme naer-

mere. S&snart de enkelte flokke n&ede kirkegSrden, kastede

de faklerne sammen i en stor dynge til et »juleb&l«. Slog

reg og luer hojt op, varsledes grede og godt Sr. Drev

rogen tilside eller ilden sluktes, var udsigterne til god hest

kun sm&.

I kirken var der lys p& alter og praedikestol, og lyse-

kronerne var taendte, desuden havde bonde og hustru hver

deres lys med. I a;ldre tid var kirkegulvet street med
halm, i senere kr med tint, hakket granris. N&r det

gryede ad dag, sang man: »den signede dag med fryd vi

ser«, mens folket samledes til altergang, og da plejede an-

dagten at vaere storst.

Men underligt skifter det i menneskers sind. S&snartdet

lakkede ad enden med gudstjenesten, blev folk urolige, det

gjaldt at komme hjem s& hurtigt som muligt, thi den, der

forst nSede sin gard, fik sit korn i det kommende &r ferst

bjaergel, og s&snart praediken blev sluttet, ilede folk ud.
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Der blev dog mer end £n vanskelighed at overvinde for

dem, som boede kirken naermest, thi fjaernere boende

havde i stilhed sorget for, at stavtojet til forspandet var

blevet borte, eller der var kastet vand p& de enkelte styk-

ker af seletojet, s& alt var sammenfrosset i en klump, eller

tommerne kunde vaere sk&rne itu. Det er ogs& sket, at et

holaes med langsom korsel fod for fod har spaerret vejen.

Karlene, som sad pk det havde sk gerne braendevin med
og drak med latter og lystige tilrSb kirkegaesterne til, der

ikke kunde komme hurtigt nok hjem og f&»kyrksupen«.

Hjemkomne gik husfader eller husmoder ferst ud i

stalden og strog kreaturerne langs ryggen, thi ellers van-

trivedes de, de skulde ogs& smage julehalmen, inden de

om forSret blev forte pS gracs. Smulerne fra julebordet

blev streede om frugttraeerne, at de ad Sre skulde baere rigt.

I Finland lokkes honsene ind julemorgen. P& gulvet

laegger man en ring af strS og inden deri deres fode; ha-

nen skal med, og galer han, varsles aeg og kyllinger mere

end saedvanligt. Meningen med halmkransen er sagtens,

at de ej skal laegge aeg udenfor huset.

I landets sydlige egne omtales ikke denne kapkersel

fra kirken julemorgen. Odman fortaeller, at man efter

endt gudstjeneste spiste til middag kl. 9 og tog derefter en

forsvarlig middagssovn. En st^ende ret var i Sk&ne lang-

kk\ »stekt pS pannjarn«. Den dag blev man hjemme,

ingen vilde udsaette sig for at blive tituleret »julegris« eller

f& en skSl suppe over hovedet. Tiden gik med salmesang

og fortaellinger, med at spise og sove, og som regel ferst

efter gudstjenesten 2den juledag begyndte julegilderne med
deres morskab.

I Ostergotlands skovbygd herskede i begyndelsen af

det 19de Srhundrede folgende skik ved julegilder. Ved

dansens begyndelse tr&dte 4 hvidklaedte unge piger ind,

pyntede med flitterkroner p& hovedet og anden stads.

De to bar maden, de andre to den s&kaldte »julbusk«, et

lille grantrae, der var plantct i en kasse med jord, og hvis
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grene var prydede med lys og brogede b&nd. » Busken c

blev stillet pS gulvet midt i stuen, og alle fire piger sluttede

kreds om den og sang:

Vart vardefolk till ara

en brinnande buske bares fram;

tva jungfrur mandc honom bara,

som hemma aro i vart lag.

Forutan rot, med kvist och topp,

denna busken vaxer opp.

Gud signe varat vardefolk,

Gud signe dem till sjal og kropp!

Istedet for visen spilles nu en »polska«, og man danser

om busken.

En leg, som af maendene bruges i julestuen, erfelgende:

Et reb bliver faestet i loftet, det skal n& taet ned til gulvet,

og i enden pa det bindes en traekelle, »julklubban«.

DerpS laegger en afmaendene sig udstrakt p& gulvet, s&ledes

at hans bryst er lige under kollen. En af de tilstede-

vaerende raekker ham en fyldt sk&l. Opgaven bliver s& for

ham at ssette kollen saledes i bevaegelse med sin ene hand,

at den, uden at rore ham, svinger i regelmaessige kredse

omkring hans hoved, mens han forer sk&len til munden
med den anden h&nd og tommer den. Sl&r det fejl for

ham, skal han drikke en skal til.

Fra det vejrh&rde Norrland mS endnu en skildring

medlages.

Det s£r juleaften ud i Lapbondens stue omtrent som
lordagaftnerne, dog er der nogen storre hojtid og stilhed.

Alle, selv husmoderen, er iforte de bedste klaeder, to taellelys

stSr taendte i vinduerne, andre p& bordet, blandt dem ej

sjaelden et seksgrenet julelys. Kvaeldsnadveren fremsaettes

gerne noget senere end man plejer. Iblandt retterne findes

den saedvanlige >16rdags smorg&ss der denne aften er lagt

p& »julbullan«, et tykt fladbrod af rug, desuden trakteres

med fersk flsk og risengrod*. »Julbullan« gemines gerne

urort til ny&rsaften. Kaernemaelk og tyndt ol er drikken,
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dog f&r macndene gerne en »aptitsup«, dog ikke altid, og

det er soin regel den eneste »sup«, som drikkes, i altfald

af dem, som fejrer helgen i hjemmet.

Hvor festlig juletiden end er i Lapland, er det ingen

kirkefest; det forbyder sig ncinlig af sig selv i en kling-

rende frost at sidde i en iskold kirke og hore p& en prae-

diken. Der samles dog altid nogle. Fra de fjaernere byer

kommer folk dagen i forvejen, de, som bor naermere, rejser

ferst til kirke juledags morgen, men skal man nS frem,

inden ottesangen begynder, m& man tit bryde op fra hjem-

met kl. 3—4 om morgenen, og naboer plejer at felges ad

p& kirkerejsen. Denne er det en fryd at vaere med til.

Hestene er hvide af rimfrost og udsender ved hvert &ndedraet

hvide skyer i den frostklare lull. De er omhyggelig striglede

og baerer sondagsseletojet, hvorpS der er fastgjort en hel

nekke bjaelder; en storre klokke er faestet til skaglen og

nogle sm& i hovedlaget. S& g&r faerden gennem de morke,

tungsindige fyrreskove, mens lyset fra m&nc eller stjaerner

falder over dem og kaster flagrende skygger p& den

hvide, gnistrende sne. Isaer betages barnesindet af en slig

kirkefaerd. Forfatteren af denne skildring mindes, at han
som barn var med en julemorgen. Han sad i den brun-

malede kirkeslaede, gemt under et parvarme f&reskind, og

lyttede med forundring og henrykt til bjaeldeklangen, stirrede

p& de kaempehoje fyrretraeer, de morke, sergeklaedte graner,

mens de tindrendc stjaerner str&lede over hans hoved. I

barnets fantasi hortes det, som om skoven var opfyldt af

engleskarernes lovsange, der snart led glade, snart vemods-

fulde, eftersom landskabet vekslede, men altid med festens

hojtid i klangen.

En timestid efter at man er n&et frem, begynder s^

ottesangen, der bliver lejlighed til at give hestene et foder

ferst og selv f& lidt varme, inden man g&r ind i den kolde

kirke. To eller flere naboer har gerne kirkestue og staid

faelles, og saedvanlig sendes en mand en dag eller to forud

for at gore ild p&, s& der er en varm slue til kirkefolket.
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For det meste opholder man sig derefter en, to, tre dage

ved kirken, mest til anden juledags aften, og vender s&

hjem i flok og folge.

STEFANSRIDT

Til anden juledag horer en raekke skikke, der vaesentlig

er knyttede til heste, deres fodring, kapridt og omridt,

som det er vanskeligt at tyde fuldt og klart. Skikkene er

staerkt udprsegede i Sverige.

Der fortaelles, at tidlig anden dag jul, allerede kl. 1 oin

natten har hesteejerne travlt, det gaelder at nS forst til

vand, der rinder nordpS; is&fald drikker hestene floden p&
vandet og trives derved. Den karl, som det i det voldsomme
kapridt lykkes at komme forst, f&r ros af sin husbonde

og en dram af flasken (Dalsland). Hermed kan sammen-
stilles, at de unge i Sydnorge red tidlig ud fra g&rd til

g&rd og vandede deres heste ved fremmede bronde eller

damme, ingen ved egne. Det kaldtes at »ride Staffes kout«

eller »galhop«, i hvilket udtryk der vel ligger, at det er et

voldsomt ridt. Fra Telemarken berettes, at man red

»om husene«, fra hus til andet (?) og vandede hestene i

en brond, som fandtes midt i bygden, hvor det var aere

for den, der kom forst. Et omridt andendags kvaeld p&
usadlet hest ind i stuen til folk, hvor man blev trakteret,

kan der intet videre oplyses om, det kaldtes »andendags

skjej« (Eidfjord).

Dernaest har der vaeret et kapridt fra kirken 2den jule-

dag, man red »Staffans skede« fra kirke, og s& knyttede

sig daertil den tro, at den, som kom forst hjem, fik forst

hostet. Denne skik omtales hos aeldre forfattere som Olaus

Magnus og Gaslander, og har i Norge fundetsted juledags-

morgen.

Endelig er der et omridt i den tidlige morgenstund af

> Staflfansman«, der i store flokke drager fra sted til sted

under kapridt og afsyngning af »StafTans visan«. For at

gore heste dygtige til at lobe, trakteres de med ol, det
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staerke, fede juleol, i Sk&ne med ludfisk og gred. Somme-
steder stjaeles naboens heste, og under skr&l og braende-

vinsdrik rides omkap, og her er muligt et traek, der stem-

mer med den nordjyske og sydnorske skik: n&r hestene

leveredes tilbage, vendte Stefans maendene op og ned p& alt

i staid, seletojet skiltes ad, redskaber gemtes, gedning ka-

stedes ind i.b&sene, ogvar derblandt rytterne en forsm&et

elsker, hvis kaereste tjente p& garden, blev der i kostalden,

der horte under pigens departement, gjort den ustyr, som
gores kunde. Var ingen tilstede, kunde alt g& godt, men
i regelen 1& gardens karle pS lur efter fredsforstyrrerne,

og sk begyndte man med hvasse ord og endte gerne med
skarpe knive.

Selve toget af Stefansmaendene, sagde man, skulde fore-

stille den hellige Stefan og hans folge. De drog ud for

daggry:

»Dager synes inte an,

men stjernorna de blanka<,

lyder det i deres vise. Toget gik fra by til by, fra hus til

hus; hvor de kom, vaekkedes de sovende.

»Kara mor i spisen,

gif oss et stycke af grisen!«

Og n&r de havde f&et, hvad de forlangte, sang de:

»Nu rider Staflfan a gale,

han kommer ej igen, forrn at are*.

Men varede det for laenge, inden der blev lukket op,

blev de utalmodige og sang:

»Sitta vi langre utanfor er vagg,

sa fryser det is uti vart skagg*.

eller de truer med:

5 Fa vi inte brannvin i vara krus,

sa sla vi edra fonster uK
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Af og til traeffer det, at Stefansmaendene er i folge med
helligtrekongestjaernen, sk optoget med de forskellige per-

soner, som deltager deri, fremstiller et lille drama, hvor de

kommer ind. Nogen forskel er der i sk fald, men det

beror fornemmelig pk, hvor fuldtallige de medspillende er,

en 13—14 personer er vel det storste antal, som findes.

Personerne er:

1. Staflan, der jaevnlig kaldes »kongen« og som saedvanlig

er klaedt i en eller anden broget uniform med sabel

ved siden.

2. de tre vismaend, klaedte i hvide bukser og skjorter, med
rode schaerf og hvide eller rode huer. Til deres udstyr

horer den »klare stjaerne«, der er dannet af en s&ld-

rand, lukket pk begge sider af olieret papir og befaestet

pk en vandret akse, der drejes rundt med en snor.

Naturligvis kan den ogs& laves af et par tondeb&nd og

er undertiden sekskantet. Inde i den er pk en tremme
fastgjort nogle lys.

3. Judas er sortklaedt, baerer en lang haengende hue,

han er svaertet i ansigtet og har en pung pk en stav.

I den gemmer han, hvad han kan samle ind under

spillet.

4. Julebukken er skindklaedt, hans hoved dannes af et

udsk&ret bukkehoved, som han holder pk en kaep,

han baerer i haenderne. Herom mere senere.

5. Vaederen er ligeledes skindklaedt og forsynet med et

vaederhoved, han optraeder kun nu og da.

6. Hyrdepigen er klaedt i en gammel dragt, som den

baeres af dem, der vogter kvaeg, hun har en pisk i

h&nden og en madpose ved siden og spilles saedvanlig

af en lang karl.

7. Staffans lakejer er i regelen fire, alle iforte brogede

uniformer.

8. Staffans hest spilles af to staerke karle, der er sam-

menbundne med en rem om livet. De holder korte
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kaeppe i hsenderne, gSr pS haender og fodder og er

skjulte under et hestedaekken.

Hyppigst traeffes dog mindre selskaber. Natten mellem

lste og 2den juledag drager de ud til de steder, de onsker

at gaeste, og s&snart de ankommer til garden, melder de

sig ved felgende sang.

God aflon, god afton, kare fader,

— bedjom vi sa gerna,

var god och vakna glader!

— alt for den ljusa stjarna.

Det ar vel ingen dager an

fast Eder tyckes sa\

det a> den ljusa stjarna

som for dagen plagar g&;
ljus af ljus af himmelen och alia ljusa stjarnor.

God afton, god afton, kara moder,
forlat, att vi Eder oroa!

Staflan ar en statlig man,
ar hogt varderad i sitt land.

Staifan har en stalledrang,

han vattnar sina f&lar fem.

Tv& de voro roda,

de tjana val sin foda.

Tva de voro hvita,

de voro hvarandra sa lika.

Den femte han var apalgra,

den rider sjelfva StafFan pa\

Vi se sa grant pa fonster blankt,

har fa vi brannvin, men inte lank.

Vi se sa grant pa skorsten hvit,

for Eder dotter vi gingo hit.
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Och sta vi langre utom vagg,

sa vaxa isar i vart skagg.

Sfi vi tro, att far i huset,

l&ter pigan tanda ljuset.

Ostanvader och nordanvind,

fa vi lof, sa ga vi in.

S&snart sangen er tilende, rider Staflan ind med dragen

sabel i h&nd og omgiven af sine lakejer og rundt om i

stuen, mens han holder felgende tale, der p& forskellige

steder naturligvis aendres en del.

»God morgon, god morgon, k&r fader och moder! For-

l&t, att jag mig dristig gor och rider in till Eder. Men
jag om ursakt beder, om ni mig n&got gifver; ty har fat-

tas pengar i vSr pung och ljus i x&t stjarna, brannvin, afven

brod samt foder och s& litet ho &t mina spotska hastar.

— Och, hej hopp, mina hastar!

Jag har varit ute i sno och slask, i kold og frost, och

stridit med den stora julbocken. Darfore behofver jag n^got

till att vederkvicka mig och mina hastar med. — Och, hej

hopp, mina hastar!

Jag, Erik Gyllenfer, jag ar fodd i Nord bakom solen, i

ett forlegadt land, dar jag med minsta moda kunde skyla

min hand. Min fader var en hurrabasare, och min moder
var ej battre an han, men jag gaf mig ifrSn dem och gaf

mig ut i seglation. Sedan seglade jag till Lervikssund, dar

jag seglade i sank. Dar l&g jag i tre dagar och inga nat-

ter, straxt vardt jag batter. Men sedan gaf jag mig ut at

resa och reste forbi den stora Bjorkestenen, dar myggorna

vrakte ihjal tjurar, och r&ttan bet ihjal katten. Sedan reste

jag forbi den stora Duellskyrkan, dar predikstolen var

gjord af rofmos och klockorna stopta af hafvervalling, och

en prast, som var af ister och flask. Han predikade s&,

att kvinnorna slogo stora, lSnga karlar i backen. Detta

var en stor dag, en mulen dag, en dimmodag, d& min saliga
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fader afsomnade. Han var som en stor flaskskinka p& ett

stort tennfat. Och sedan traflfade jag min faders stora

Grille, den han ridit p& all sin tid. Jag satte mig p&
honom att rida och red ofver en slatt, dar jag fann en

knapp, hvarvid jag band min hast och lade mig bredvid att

sofva, og nar jag vaknade, tittade jag tre fjardingsvag hogt

upp, da jag s&g min hast hangande vid spetsen af ett

kyrktorn. Men jag tog fram min lilla pistol och skot at*

min hasts tyglar, och han kom ned till mig och jag

satte mig pa honom att rida och red till den staden i

Jacktanom den fjortonde dagen i torkm&naden. Jag ar

forpassad af P&l Rankenstedt. Men nu vill jag bedja fader

riksdagsman, att han ar god och skrifver p& mitt pass,

att vi icke aro n&gra tjufvar och skalmar samt icke heller

n&got arligt folk*.

S&snart Staflan har endt sin tale, traeder det ovrige

selskab ind, forst de tre vismaend med stjaernen og tilsidst

Judas, som holder sig skjult bag de ovrige. Derp& synger

forsamlingen:

Goder afton, goder afton, bade stora och sma,

husbonde, matmoder, var lycklig og glad

!

Vi onska Eder alia en frojdefull jul,

ifrdn alia olyckor bevare Eder Gud!

Herodes han &ker med hastar och vagn,

till dess att han koinmer till Medien fram.

Nar som han kommer till Medien fram,

da £ker han med fyra hastar i spann.

Men da han kommer med lopare tre,

da vill han den nyfodda konungen se.

En Judas, det ha vi, som bar varan pung,

vi tro, han ar kommen fran skogen.

Mossa, det har han, sa Mng som en lur,

och nasan hon pekar at krogen.

14
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Svart ar han i synen liksom en Morian,

sa att han kan skramma stort folk och sma barn,

halst da dc fa se honom skratta.

Herefter fremtraeder Judas, der ved alleh&nde lojerlige

fagter soger at more folk og samle nogle skillinger. Der
trakteres med braendevin og ol og andre gode sager. Judas

og julebukken morer folk med alskens optojer, og bliver

julebukken altfor lystig, er det hyrdepigens sag at holde

styr pa ham, men hun ma ogs& sorge for, at han far sin

part at traktementet. Omsider bryder man op til en anden

gard, og man slutter med sangen:

Hafven tack, hafven tack

for redeligen skank,

Eder skank skall vara i himmelen betankt,

hafven tack, hafven tack

och godnatt!

Endnu medtager jeg, hvad der enkelte steder omtales,

at man meget tidlig fejer naboens staid, ja, at bonden

rejser til et andet sogn for at udfore dette og daer vander

og rogter hestene, hvorfor han bydes til frokost af den

mand, hvis arbejde han har gjort.

Hertil kan jo i Danmark og Norge fmdes tilsvarende

traek; af omridtet vexl jegfra Danmark kun at anforesvage

spor, i Ribeegnen juleaften, hvad alt er omtalt. Til dette

kan fojes, at skikken at »ride jul« eller »nySr ind« findes

langs Sonderjyllands vestkyst, hvor langt, ved jeg ikke.

Den mindes i Hvidding, Rejsby, Brons, Meolden. Ungdom-
men samledes ridende p& et aftalt sted, i Meolden ved

Faergehuset, drog sa rundt til g^rdene i byen. Hvor de kom
ind, onskede de glaedelig jul og tog hatten af, husets folk

skaenkede dem et glas mjod eller braendevin med sirup*,

eller hvad man havde. Ved samme lejlighed provedes

altid kapridning, den sejrende blev dagens helt. Ofte red

man til nabobyerne. I Vodder sogn skete omridtet mest

nyarsaften, da »red man det gamle &r ud og detnyeind.«

I Valsbel, i Mellemslesvig, 2den juledagsmorgen fandt kap-
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ridt sted til en fjaemtliggende kro. Ellers ved jeg kun for vort

lands vedkommende et enkelt traek, der har bevaret et

dunkelt minde om et b&nd m el Iem julen og hestene: at

asken fra ilden, hvorover juleaftensnadveren Stefans nat

er kogt, skal stryges p& hestene for at vaerge dem mod
trolddom.

Hvorledes nu end dette kan haenge sammen i det

enkelte, s&meget synes dog klart, at der er en saerlig for-

bindelse mellem heste, deres fodring, omridt p& dem og

s& en dag i julen. At det forholder sig s&ledes, styrkes

yderligere, n&r man ser ud over vore egne graenser. I

Holsten har skikken vaeret kendt, at fremmede gik natten

mellem lste og 2den juledag ind i naboens staid, striglede

hans heste og red omkring p& dem p& g&rdspladsen med
sfimegen larm, at husfolkenes vaktes og m&tte st& op og

traktere urostifterne med ol og brsendevin. Dagen kaldtes

»Peerdesteffen«.

Fremdeles er der spor af, at man brugte Stefansdagen

saerlige midler for at bringe hestene trivsel og lykke: der

blev lagt en merit i vandtruget til dem (Finland), i Mecklen-

borg en okse.

Selve helligdagen kaldtes i forskellige egne af Tyskland

»der grosse Pferdetag«, man bragte hestene viet foder,

tumlede dem i rask lob omkring pS markerne, indtil de

var gennemsvedte, og tilsidst blev de Sreladte, og deres

blod gemt som et laegemiddel. Foderet, en vogn fuld af

havre eller hakkelse, blev om natten stillet under Sben

himmel for at modtage duggen, det bragte derved festens

velsignelse til dyrene, som fid det. I Belgien fik hestene

kirkelig velsignelse.

Dernaest bruges Stefansdagen i Erkehertugdommet 0ster-

rig til et omridt langs sogneskellet ;
praesten anforer toget,

man standser ved kapeller, holder m&ltid undervejs, sS

nogetnaer hele dagen gfir hen dermed. I Bayern rider man
omkap med pyntede heste, eller man rider rundt om kir-

ken, hvor hestene f&r viet salt og brod, mens rytterne
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drikker »St. Johannes' Segen«, alt for at bevare sundheden

&ret rundt. Tidligere drog 2den juledag o. 200 anseelige

ryttere i Munchen under gudstjenesten i den oplyste kirke

tre gange med hat i h&nd rundt om den, dernaest gennem ind- «

gangsdoren op til koret og ud ad den anden dor. Hestene

bar smukke sadler og var pyntede med brogede band.

Optoget blev forbudt 1876. Man rider ogs5 oinkring til

Stefanskapeller, der siges at vaere gamle, hedenske hellig-

domme, der er blevne kristnede med martyrens navn,

skikken skal daer vaere almindelig. I Schwaben f&r tjeneste-

karle lov til at ride ud den dag til nabolaget, og heste

rides svedte; ved den lejlighed drikker man p& kraft, vel

sagtens til den hellige Stefanus' sere. I Schweiz drak man
St. Stefans »Minne«, i Sverig »poculum Stephani, >Staflans-

kanna«, eller »-minne«, i Westphalen kaldes dagen »Sup-Stef-

fens-dach«, og i Belgien fulgte man tappert vedtaegten, der

ikke er fra ig&r, thi alt Karl den Store fandt anledning til

at forbyde alle og enhver drukkenskabens synd s&velsom

besvaergelserne, der sker i St. Stefans navn.

Med omridtet er mange steder, som naevnt, fulgt en

anden skik: at Srelade hestene, efter at de var redne vairme,

den kendes fra Posen, Bayern, Westphalen, Belgien, og

synes at have vaeret almindelig i England, hvor man siger,

at den er indkommen med Danskerne. Der m& rimeligvis

have knyttet sig en eller anden overtro dertil, thi den for-

bydes gang efter anden af ovrigheden. Er det en afbleget

form for et oprindelig hedensk hesteoffer, der den dag er

blevet bragt? En smule blod traeder istedet for den kost-

bare hest.

Stefansdag skal vaere fejret i Metz alt 403, fra det 6te

&rhundrede har man monter, »Steffelsgroschen«, med hel-

genens navn pS, »Stephansgylden« var i det 16de Srhun-

drede gangbar ment i Bayern. Sammesteds skal endnu

i en enkelt kirke 2den juledag ofres ni aebler, »Steffelsapfel«,

i hvilke der er slukne imellem 5 og 20 Pfennig ind. En
maengde gamle kirker i Sydtyskland er indviede til den
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hellige Stefan og arises med rette el. urette for at vaere

byggede p& gamle hedenske gudehoves plads.

Her fremstiller sig s& sporgsm&let: hvorfor knyttes dette

omridt og de mange skikke, der st&r i forhold til hesten

og omsorg for den til Stefansdag? Er der en Stefanus,

der er helgen og hestepatron, det er den ene mulighed

;

eller har et sligt omridt fundet sted i forkristelig tid og

og er ved trosforandringen bleven knyttet til den hellige

Stefanus, den forste kristne martyr, hvis minde fejres

2den juledag, det er den anden mulighed. Vi vil under-

soge legenderne, der knytter sig til dagen.

I Sverig omtales en helgen, St. Staffan, Helsingelands

apostel. Der siges om ham, at han er den, der i Sverig

mest fejres i sang og saga. Han var en from og modig
mand, der hverken frygtede morkets vaelde eller hednin-

gernes magt og stod i sin fejreste ungdom. Som en serlig

Herrens stridsmand lod han sig ikke kyse ved andre prae-

dikanters mishandling og ded, men tr&dte uforsagt frem i

selve hedenskabets faste borg, det gyldne tempel i Gamle
Uppsala, blandt offerpraester og blotmaend, og forkyndte

den korsfaestede Kristus og advarede mod hedenskabets

merke og de hedenske praesters stygge faerd. Mange vak-

tes ved hans staerke ord til eftertanke og omvendelse, men
folgen deraf blev den samme som andre steder, at hed-

ningerne rejste sig imod ham, piskede ham og kastede

ham i faengsel. Ved Guds styrelse blev han udfriet af

laenkerne, flygtede bort fra sine fjender til Helsingeland,

og i dette skonne land blev han evangeliets forste praedi-

kant. Han begyndte i Trono, hvor der fandtes et stort

gudehov, helliget Thor, og hans ord fik magt; thi hans

raske faerd gjorde indtryk p& det raske folk. Utraettelig,

som han var, oprettede han menigheder rundt om i lan-

det, og sagnet fortaeller, at han ugentlig besogte hver en-

kelt af dem for at praedike ordet blandt dem. P& disse

rejser fulgte han solens gang fra syd til nord, red om
morgenen fra Nora la , overnattede i ArbrS og derefler
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videre nordpS til Jarfso, Ljusdal, Sundhede, Nordanstigen

og n&ede atter ved ugens slutning til Norala for derfra at

begynde p& ny. Helsingeland var i de dage beromt for

sine ypperlige heste, St. Staffan elskede disse dyr og ejede

selv fern raske rideheste; blev den ene traet, satte han sig op pS

en anden og kunde s&ledes hurtig overfare landet. Helsinge-

boerne var et forstandigt og betaenksomt folk og blev snart, for

storste delen i altfald, omvendte til kristentroen. Stolende p&
sine venner, provede St. Staffan p& at sonderbryde afgudernes

billeder og odelaegge deres templer. Han kom til at bode

for sin dristighed, m&tte flygte, blev indhentet i Odmords
skov ved Tynnebro & og stenet til dede. For at udforske

Odins villie, hvor liget skulde jordes, blev hans dode

legeme sat p& en utcemmet fole, der forst standsede ved

Norala. Hans venner jordede ham daer efter hans tidligere

udtalte onske, han havde forudsagt, hvorledes alt skulde

g&, og der blev bygget en kirke, hvor hans grav var.

Endnu den dag idag iindes der et lille kapel, bygget

af temmer over hans hvilested, det kalder folket Hille

Bror Staffans Stupa, d. e. den hellige broder Staffans grav.

Laenge efter hans martyrdod samledes kristenfolket i landet

pS dette hellige sted for at styrke hverandre i tro og h&b.

I senere tider valfartede folk til stedet med syge kreaturer,

isaer med heste, for at soge helbredelse ved deres skyts-

helgen, St. Staffans, grav. Som minde herom baerer Arbr&

sogn en hests billede i sit segl, og hver gang det gryerad

St. Staffans morgen, drager »Staffansmaendene« ud p& deres

omridt og synger om hans heste:

Tvd de voro roda,

tva de voro hvita

den femte, han var apalgra,

den rider sjelfva Staffan pa.

Her synes jo alt sslre tydeligt, St. Staffans minde fejres

hver 2den juledag i Sverig, han var Helsingelands helgen

og hestenes skytspatron. Kunde dette nu for Sverigs ved-

kommende forklare sagen, s& bliver det ovrige Europa til-
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bage, Danniark og Norge iberegnet, hvor denne legende

er helt ukendt. Vi soger videre.

I en svensk legendesamling, der slet ikke v£d noget

om Helsingelands apostel, findes derimod fortaellingen om
den forste martyr, St. Stefanus.

Der boede i Jerusalem en frib&ren og rig mand, der

hed Simon, med sin hustru Perpetua. Disse aegtefolk levede

sammen i 46 &r i alle m&der efter Mose lov og tjente gud

med hellige og fuldkomne hjaerter, men de havde ingen

born og vovede derfor ej at g& ind i templet. Omsider

horte gud deres mange bonner, og Perpetua fik en son.

I den stund, da han blev fodt, led en engels rest, s& begge

augtefolkene horte det: »dette barn, som du foder, skal

kaldes Stefanus, — det betyder s&meget som krans p&
graesk, — og som Abel var i den gamle pagts tid den for-

ste martyr, skal Stefanus blive det i den nye!« Da barnet

var fodt, kom djaevelen en nat og tog lonlig drengen bort

af vuggen og lagde i stedet et stenbillede i bamets lignelse.

Om morgenen s& foraeldrene, at barnet var borte, de graed

bitterlig, deres glaede var vendt til sorg, indtil Gud atter

gav dem deres son. Djaevelen vilde kaste barnet i havet

og drukne det, at ej englens sp&dom og foraeldrenes glaede

skulde fuldbyrdes, men Gud som ingen slipper af sin

staerke hSnd blandt dem, som stoler p&ham, tvang djaeve-

len til at baere drengen ind i kejser Trajans rige, hvor han

lagde ham uden for den graeske biskop Julianus' port.

Om morgenen horte biskoppen 1yd som af et lille, klynkende

barn, troede forst, at han bedrog sig, men da han fromt

bedende naermede sig stedet, hvorfra han horte gr&den,

opdagede han drengen og sagde i sin glaede: »nu takker

jeg dig, Gud, at du har givet mig en son, uden min synd«,

han tog barnet, opfostrede det og gav det navnet Nathanael

det er: »Guds hus«. En nat s& han i sovne Guds engel,

der sagde ham, hvorledes alt var tilg&et, hvorfra barnet

stammede, og hvor bedrovede hans foraeldre var, fordi de

havde mistet ham og fSet et stenbillede istedet. Han
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skulde ile tilbage til dem, senders^ stenbilledet og bringe

dem stor glaede. Med biskoppens tilladelse drog Natanael

da afsted, og s5 snart han tr&dte ind i sine foraeldres hus,

r&bte stenbilledet, der var en ond &nd: »o Stefanus, Guds
hellige ven, pin mig ikke, jeg vil gk og haevne mig pS

dine uvenner, om du forlanger det!« Simon og Perpetua

undredes herover, men Stefanus sagde: »rseddes ikke, jeg

er kommen at husvale Eder og strafie djaevelen for den

uret, han i lange tider liar gjort imod Eder«. Stefanus

lod et flammende b&l taendes, deri kastede han billedet,

at det kunde braendes til aske. Men djaevelen r&bte:

>denne ild af Guds magt og kraft braender mig mere end

alle helvedes luer!« Da nu den onde Snd var borte, sagde

Stefanus sine foraeldre alt, og de glaededes s&re, thi ingen

var hans lige i veltalenhed, skonhed eller visdom. Han
gik da i Gamaliels skole, hvor han blandt de andre disciple

traf Paulus, hvem Stefanus overvandt, ja, selve Gamaliel

overgik han i kunst og visdom.

Imidlertid opstod Jesus at lsere og praedike og gore jaertegn.

Blandt hans disciple fandtes en mand, der hed Filippus,

som en dag sagde til Stefanus: »jeg og mine stalbrodre

har set og hort Messias, der efter loven blev forjaettet

faedrene, det er Kristus, der siges at vaere Josefs son fra

NazareU. Stefanus svarede: »fra Nazaret ma, hvad godt

er, komme«, ssiledes som skrevet st&r i forste kapitel af

Johannes' Evangelium, og daerefter blev, det ikke rettere

jeg ved, Stefanus Kristi discipel.

Tiden gik sS, og den opstandne Herre befalede ham:

»g& og forkynd evangeliet i Asien, Cilicien og Alexandrien;

i mil navn skal du daer vaere en laerer. Men som han

kom ind ad porten til Asia stad, fortes en frib&ren mands

lig til jorde, og alle de frib&rne maend fulgte med gr&d og

klage. Men Stefanus bod dem standse og sagde: »st& stille,

og se vor Herres og Frelsers magt og herlighed!« Derp&

bad han og s^gde s&: »i Jesu Kristi navn, stat op, du

dode!« Straks rejste den dode sig og udbrod: »St. Stefa-
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nus, jeg ser, at du er en af de store Guds hovdinger; thi

p& dit bud vendte min sjael atter tilbage til legemet, din

Guds navn vsere lovet evindelig!« Men alt folket, som
horte det, r&bte amen! og mange troede p& Kristus.

Mange andre tegn gjorde den hellige Stefanus, men den,

som vil vide mere om ham, kan laese det i Apostlenes

Gerninger.

Her er ingen tale om martyren Stefanus' forbindelse

med hestene, intet, der kan forklare, hvorfor dagen, hel-

liget til hans minde, kaldes fremfor andre dage, den store

»hestedag«.

Der knytter sig dog endnu en legende til dagen. I Dr.

E. Pontoppidans bog om hedenskab og papisteri i Dan-

mark (1736) findes aftrykt et vers af en legendevise, som
laenge stod ukendt, uden tilknytning til noget her i Norden.

Der er i den sidste menneskealder fra forskellige steder

komne nye bidrag, som kaster lys over Stafiensmaendenes sang

:

StafTan var en stalledrang,

nan vattna sina falar fern

allt for den ljusa stjarnan.

I Danmark er visen sunget:

Vor Herre blev fodt om julenat,

Herre Jesus han lod sig kalde;

da blev en stjterne pa himlen sat,

den lyste over landene alle.

St. Stefan han rider de foler i vand,

han ser den lyse stjaerne:

»forvist er nu den konge fodt,

som frelse skal al verden*.

St. Stefan han ganger for Herodes at sta,

sit lerind vilde han fremfore:

>nu er os sendt den sande profet,

som frelser al verden af mode*.

>Ikke da tror jeg pa dine ord,

ej heller din falske tale,

foruden den hane, star stegt pa bord,

slar ud sine vinger at gale.«
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Den hane slog ud sine vinger og gol

i Vor-Herrc hans fodsels time,

Herodes faldt af sin kongelig stol,

af sorrig da monne han svime.

Kong Herodes bad sadle ganger red,

til Betlehem lyster ham at ride,

»og draebe skal jeg det lille barn,

som agter mod mig at stride*.

Marie tog barnet udi sin arm,

og Josef gik ved hendes side,

sa red hun sig bort til ^Egyptiland

foruden al sorrig og kvide.

Vel attenhundrede born sa sma,

dem tog kong Herodes af live,

men Jesus var tredive mile derfra,

forend solen den gik til hvile.

Sa vorde jo Mari vort skjold i hverende vade!

Som » Herodes visen« traefier vi en tilsvarende sang pi

Faeroerne. Stefan tjener hos Herodes. Da han kommer ud

og se> stjaernen i 0sten, forstar han, at nu er verdens

frelser, »den store konge«, fodt. Dette siger han til Herodes,

som straks byder at udstinge hans ojne, s& skal det ses,

om hans »konge« hjaelper ham.

Bunde de Stefans hand og fod,

maegtig var den konge, ham r&dte bod.

stunge de ud hans ojne, det faldt sa vel i lag,

dog sa han i natten som ved den lyse dag.

I det samme baeres en stegt, senderskaren hane ind

for Herodes, som da r&ber:

»Om op stod hanen og fo'r at gale,

da skulde jeg tro pa Stefans tale*.

Herodes han stod og sa derpa,

at sammen gik hanen, pa disken la.

Den hane floj op pa rode guldstol;

han slog sine vinger, sa fagert han gol.
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Straks lacier Herodes sin ganger sadle, rider til Betle-

hem at finde den nyfodte konge. Da han kommer ridende

i g&rd, st&r Marie der og hilser:

»Velkommen Herodes hid til min,

nok er her blandet mjod og vin*.

Herodes svarer:

>Slet ikke tor du tage sh blidelig mod os,

jeg vil have din son at nagle pa kors«.

Maria svarer da, at vil han have hendes son, m&
han fare til himmels efter ham. Herodes praver derp&,

men gribes af tolv engle og styrtes til jorden, hvor den

onde &nd tager imod ham.

Endnu anforer jeg den engelske vise

:

St. Steffen tjente i kongens g&rd for fode og for klaede,

det var Herodes, den herre ha>d, han tjente med liden glrede.

Steffen ud af stegerset bar julegaltens hoved pa hande,

han sa en stjaernc fin og klar alt over Betlehem stande.

Hen kasted han stegen, brad i hu han tren i kongens hallc;

>Kong Herodes, jeg forsager dig nu og dine gerninger alle!

Kong Herodes forsager jeg til min dod og nans gerninger alle,

der er et barn i Betlehem fodt, ham vil jeg herre kalde*.

«Hvad plager Steffen, tjener min, hvort star din hu med alle?

fattes du enten mjod eller vin i kong Herodes' halle?*

>Ikke fattes jeg vin eller mjod i kong Herodes' halle,

der er et barn i Betlehem fodt, ham vil jeg herre kalde*.

»Hvad plager dig Steffen harmefuld, du ikke dit mod kan styre,

fattes du enten gods eller guld, eller rige klaeder og dyre?«

»Ej gods jeg fattes, cj guld s& rod, ej klaeder du pa mig ode,

der er et barn i Betlehem fodt, skal hjaelpe os af vor mode«.

>Og er det sandt, og er det vist, og er det sa sand en tale, —
nej, for skal hanen pa fadet hist rejse sig op at gale!«
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Det ord var ikke sagt sa snart, det ord i kongens halle,

den hane pa fad sig rejste med fart imellem de hofmsend alle.

Den hane slog sine vinger og gol, Vorherre sig lod forbarme,

Herodes faldt af sin kongelig stol, han blegned af skraek og harme.

»Stander op, mine bodler, med glavind bred, nu ravnc skal

have fode,

StefTen han er en trold s& led, ham skulle I stene tildode.*

Drog de ham ud af borg og by til spot for mand og kvinde,

St. StefTen sa sig op mod sky, han dode med smil pa kinde.

SA sloge de StefTen, den tjener tro, de stenede ham tildode,

derfor vi fejrer hans aften fro, den dag Krist selv lod sig fode.

Lad os nu et ojeblik kaste blikket tilbage. Tre for-

skellige legender knytter sig her i Norden til Stefanus'

navn. I de sidst meddelte legendeviser er det ojensynlig

traekket med den stegte og sonderskSrne hane, som rejser

sig og galer, der danner midtpunktet og samler interessen.

Dette traek gentages i dem alle, mens indledningen og af-

slutningen er noget forskellig. Legenden synes, s&vidt

sagen kan oplyses, at mStte henfores til Herrens barndoms-

historie i et tabt aprokryft evangelium, der bringer Sle-

fanus i forbindelse med Herodes. Visen er bevaret, som
alt meddelt, i Danmark, Fseroerne, England; traekket om
den sondersk&rne hane er genfundet i en svensk legende-

vise, og, som billede, pa et antemensale og i et billedhugger-

arbejde fra svenske kirker. Den har altsS vaeret kendt i

Sverig, og det er jo rimeligt, at et af dens vers endnu den

dag idag synges af StafTensmaendene under deres omridt.

I ingen af disse legender kommer det klart frem, at

Stefanus i saerlig betydning har vaeret en hestepatron.

Middelakleren har jo en stor maengde helgener, der tager

sig b&de af dyr og mennesker, men det kunde jo taenke

sig, at Stefanus i dette tilfaelde kun var en forklaedt

hedensk gudeskikkelse, saledes som Freja iforer sig Jom-
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fru Marias klaedebon, eller den rodskaeggede Thor tager

Olaf den Helliges gyldne krone. Det var jo en mulighed,

og man har ment, at Freyr skjulte sig under den hellige

Stefanus' navn, men s& kommer det nye sporgsm&l: var

Freyr her i Norden i saerlig betydning hestepatron?

N. M. Petersen siger i sin Mythologi (s. 337), at hesten,

saedvanlig under navn af Freyfaxe var ham isaerdeleshed

helliget. Men var hesten ham virkelig helliget?

S& vidt jeg kan se, stottes dette p& navnet Freyfaxe,

hvormed to heste naevnes. I Vatnsdola saga fortaelles om
en mand, der hed Brand, og som ejede en hest med bro-

get man, han kaldte Freyfaxe, og som man sagde, han

tilbad. Hrafnkel Freysgode havde ogs& en hest, som han

elskede hojt, kaldte Freyfaxe og havde givet Freyr halv

ejendomsret til. Endelig omtales i en sent optegnet saga,

at Olav Tryggvesen drog irtd til Thronderne for at ede-

laegge Freyrs billede. Da han landede, s& de nogle heste

graesse daer, som tilhorte Freyr.

Men alt dette synes at vaere en skrebelig grund at bygge

pS, n&r man vil udnaevne Freyr til patron for heste. I

det hojeste kan heraf sluttes, at heste er blevne viede helt

eller delvis til gudens tjeneste, at Freyrsdyrkere har naev-

net deres heste »Freyrsmanke«. Odin havde sin hest,

Sleipner, Rygernes gud Svantevit liges&, i Germanien naev-

nes hvide, hellige heste, som man tog varsel af. Og
selv om det kunde bevises, at Freyr i saerlig grad var

hestens skytsherre i de nordiske lande, straekker folke-

skikkene, hvori hestene tager en fremragende del, sig langt

ud over Nordens graenser, til England, Belgien, Nordtysk-

land, Schwaben, Bayern, Osterrig, og hvem ved m&ske
endnu videre.

Det synes mig da at vaere det simpleste helt at se bort

fra en hedensk gudeskikkelse og sige omtrent s&ledes:

rundt om i Europa har der vaeret festlige folkeskikke med
vaeddelob, omridt, hvori p& forskellig mSde hesten koni

til at spille en rolle. 1 Norden har disse optog vaeret
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knyttede til midvintertiden. Da landene blev kristnede, har

man ikke kunnet eller villet aendre skikken, der har som
for vaeret afholdt hestekampe p& isen, omridt fra sted til sted

vel sagtens med sang og lystighed. Denne festlighed er

s& bleven knyttet til 2den juledag, der bar Stefanus' navn,

felgen blev, at *helgenens navn koin ind i folkeskikkene,

han blev hestepatron. Fortaellingen om Helsingelands-

apostel, hvad enten den er en laerd opdigtelse eller grun-

der sig pS et folkesagn, er fremkommet s&ledes som mange
andre sagn til forklaring og begrundelse af folkcskikken,

af hvilken der mulig nu kun er sondersprcengte stumper

tilbage. Uden at turde vove helt at gore Mannhardts op-

fattelse til min, anforer jeg den beromte forskers ord; han

taenker sig at »ceremonien [o: omridtet 2den juledag og de

mange tilsvarende optog] begyndte med et vaeddelob til

»majbogen«, fortsattes med det hojtidelige indtog i byen af

»pinsekongen« med majbegen. Dernaest fulgte omridt fra

hus til hus, og det hele endte med en procession rundt

om stedets graenseskel*.

Meget taler for denne opfattelse, s&snart man ikke bli-

ver st&ende ved det enkelte land, men efterseger optog og

skikke, der naturlig kan sammenstilles med de haer skil-

drede. I Sverig, i visse egne af Senderjylland og Sydtysk-

land er omridtet med p&virkning af julemotiver bevaret.

Folket i England, Belgien, Sydtyskland kender Sreladningen,

der m&ske kan opfattes som en afbleget rest af etoprinde-

ligt hesteoffer. I Norrejylland og Sydnorge kan optojerne

maske delvis vsere en rest, levnet fra forsogene pa at ISne

eller borttage fremmede heste, hvorpS jo et og andet i de

svenske skikke kunde tyde; pSvirkede af nySrskikkenes

naerhed, ja, maske en rest fra den tid, juledag var ny&rs-

dag, er de udartede til alskens vildskab.
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I
en gammel romersk kalender, der bserer navnet Kalen-

darium Philocali, er anfort: »VIII. kl. ianu. natus Xus
in Betleem Judeae o: otte dage for den forste Januar (d:

25. December) fodtes Kristus i Betlehem i Judsea. Detvar
&ret efter Kristi fedsel 354. For sidste gang blev Her-

rens fodselsdag fejret i Rom Epifaniedagen &r 353, forste

gang d. 25/ December &r 354. Den romerske biskop Libe-

rius havde ordnet alt til den nye form af festen, og med
det samme blev en ny begyndelse skabt for det kirkelige

&r, som herefter skulde regnes fra juledag.

For at kunne forst&, hvorledes dette altsammen kom
til at udvikle sig, hvorledes det gik til, at Herrens fodsels-

dag blev sat til en af de korteste dage og forst fejredes

i Vesterlandet, hvorfra den vandrede til Osterlandet, bliver det

nedvendigt at se p& den romerske festtid i slutningen af

det gamle og begyndelsen af det nye &r.

Kan der af det Nye Testamente udledes sikre og klare

vidnesbyrd om tiden for Herrens fodsel? Ganske vist ikke.

N&r det siges, at hyrderne vogtede dares hjorde p& mar-

ken, p&st&s det bestemt, at i December er regntiden p&
det hojeste i Palaestina, og at p& den tid hverken hyrder

eller hjorde findes om natten p& markerne. Et andet for-

hold synes mserkeligt, dersom der har vaeret en uskreven

overlevering blandt Kristenfolket ang&ende fodselsdagen, at

den skulde blive gjort gaeldende s& sent og forst i Vester-

landet. Snarest skulde man tsenke sig, at julen som p&-

sken, var kommen osterfra og anerkendt i Vesten.

15
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I det hedenske Rom var der fest noget naer fra den

17de December til d. 4. Januar, og det lonner sig at dvaele

en kort stund ved skildringen.

Fra 497 f. Kr. blev Saturnaliafesten regeknaessig fejret

i Rom, og var oprindelig en solhvervsfest og ny&rsfest, idet

det aeldre romerske &r begyndte med den korteste dag

(bruma = brevissima). Det hedder hos Horats

:

'gammel bli'r solen, med korteste dag genfodt,

thi pd denne
slutter, begynder p&ny aret altid sit lob*.

Da man glemte, at den var solhvervsfest og &rets be-

gyndelse, blev den erindringsfest til minde om guldalderen

med jublende, k&d livsglaede over den faelles frihed og

lighed. Forst holdtes den kun en enkelt dag, tilsidst, ved

Kristi fedsels tid, fejredes den hele 7 dage fra d. 17 til

24. December.

Romerne tog bad i den tidlige morgenstund,— »s&snart

solviserens skygge var sex fod lang«, — for hele dagen at

kunne vaere p& faerde. Den forste gang fra hjemmet gjaldt

Saturns oplyste templer, hvor de uldne fodbind om gudens

billedstotte var lesnede. Enhver bragte da Saturn og sin

egen Genius et offer. Alle offentlige og private forretninger

var standsede, butikker og skoler lukkede. Statens maski-

neri stod stille, ingen blev straffet, forbrydere frigaves,

faengsler lukkedes op for fanger, som helligede deres laen-

ker til Saturn. Ingen krig erklaeredes, og raste krigen,

blev intet slag leveret. Ingen m& sorge, alle skal vaere

glade. Aftenen forud tab folk pS gaderne med voksfakler

under rSbet: »io saturnalia !« og tojleslos frihed herskede

i alle staender. Der siges, at December var svanger med
megen vin, fuld af latter og spog og kSd skaemt. Folk

gik om med svaertede ansigter; de fornemme Romere af-

lagde den adstadige toga og bar isledet en slags haette, der

daekkede hoved og skuldre, den forste antydning af den

senere domino, og Pulcinello har sandsynligvis allerede
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dengang ageret med sin bjaeldekappe. Friheden strakte

sig endogsS til slaverne, som i de dage bar fri mands dragt,

togaen og den aegformede bat, og sad tilbords med deres

herrer, som minde om den tid, der ingen slaver fandtes.

Herrerne iferte sig slavedragten og opvartede ved bordet,

og fandt sig i at blive kastede i koldt vand eller over-

smurte med sod i ansigtet, om de gjorde sig skyldige i

fejl. Slaverne havde fuldstaendig talefrihed, hvad dekunde
benytte sig af overfor ubillige herrer, og det blev t&lt.

Mellem husmoderen og hendes tjenestepiger gik alt p&
samme m&de. Senatorer og fornemme folk klaedte sig

simpelt, s& at enhver synlig standsforskel kunde udslettes.

De, som havde r&d til det, holdt Sbent bord og rakte deres

gaester gaver at tage med hjem. Klienter blev indbudte af

deres patroner, man pyntede sig med gront myrtelev og

med roser. Stormsend, der gjorde besog, meldte deres an-

komst ved lobere. Man morede sig med tserningespil, de

rige om penge, sm&folk om nedder. Som regel blev der

slSet taerninger om, hvem der skulde vaere festkonge, og

den, loddet traf, kunde pSlaegge sine unders&tter de t&be-

ligste ting, som de uvaegerlig m&tte udfore. Der knytter

sig et tragisk minde til en sSdan kSd aften. Nero blev

k&ret til konge ved taerningerne, han gav sine ordrer, der

blev adlydte. Tilsidst befalede han sin broder Britannicus at

synge en vise i h&b om, at drengen skulde blive til latter.

Det modsatte skete, han rorte alles hjaerter, hvad tyrannen

ikke kunde tSle, og han lod sin broder forgive.

Ellers gik kongens befalinger jaevnlig ud p& lignende

ting, som n&r vi indloser panter: man skulde sige noget

ufordelagtigt om sig selv, danse i sit undertoj, gribe flojte-

spillersken og bsere hende tre gange rundt i huset.

Mottoet synes at have vaeret: »jo galere, jo bedre«,

opgaven at drikke sig fuld, juble, spille, gore optojer

efter evne.

Bornene fik deres del af festen. Der blev i Saturna-

liernes sidste dage holdt et helt marked, hvor der solgtes

15*
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brogede vokslys, dyreskikkelser af fint hvedemel med an-

nis, honning og olie, sm& gudebilleder eller menneske-

skikkelser af ler. De kobtes som foraeringer til born.

Havde man alts& lykkelig og vel i sus og dus n&et den

24de December, s& kom den 25de med festen for den nye

sol, der holdt sin fodselsdag. Den dag blev fejret med
ofientlige lege og processioner.

Efter et par dages forholdsvise ro, kom ny&rsfesten,

den lste Januar, der synes som arvelod fra den tidligere

ny&rsfest, Saturnalia, at have taget adskilligt med sig. Der

er i senere kv fremdraget to taler fra den hedenske rhetor

Libanius, der levede i Lilleasien i midten af det 4de Sr-

hundrede efter Kristus. De giver dog nogen oplysning

om, hvad der foregik i hjemmene og pS gaderne i de fire

dage festen varede. Det offentlige er kendt nok: at kon-

sulerne tiltr&dte deres embeder og i hojtideligt optog gik

til Kapitolium.

Libanius fortaeller alts&, at »ny&rsaften var der kun f&,

som gik i seng, de fleste drev omkring p& gaderne under

sang, dans og alleslags optojer. De bred ind p& vaerksteder

gjorde lojer med dem, de traf, dundrede p& dorene og

hindrede folk i at sove, og blev nogen vred, var svaret

latter pany. Selv den alvorligste tilskuer kan ikke bare

sig for at le, og den straengeste saedelighedspraedikant kan

ikke skaende«. I den tidlige morgenstund smykker man
dore med laurbaergrene og gront. Formuende folk soger

til templerne med braendende fakler, deres tjenere stror

penge ud blandt maengden, hvor der jo opst&r larm og

tumult under slagsm&let for at fS fat p4 en skilling, men
selv de, der bliver knubsede og tr&dte under fodder, mister

ikke deres gode humor. De som har vaeddelobsheste brin-

ger guderne ofre og beder om sejr, g&r derefter til de

hojeste ovrighedspersoner, til hvis tjenere de uddeler penge.

Senatet er tilstede og r&dsherrerne gor som andre. Den
overste embedsmand hilser besogerne med et kys, giver

og modtager ligeledes pengesummer, og guldet flyder i
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stromme, man eflerligner ovrighedens exempel. Alle giver

og modtager gaver, kejseren med, elever bringer deres

laerere gaver, kort sagt, det er Srets dejligste tid. Alle jub-

ler, alle giver penge ud, fjender og uvenner forsones, pro-

cesser og retsforfolgelser standser, ingen saettes i faengsel,

og selv de, som er faengslede, finder at en genklang af

den almindelige glaede ogs& nSr ind til dem. Sergende

mennesker trestes ; skoledrenge, der har forsSt sig, behover

ikke at frygte for straf. Slaverne skal s&vidt mulig boldes frie

for det sajdvanlige arbejde og straffes heller ikke, om der

har vaeret noget i vejen.

Efter en slig anstrengende nySrsdag, er det jo rimeligt,

at man naeste morgen sover s&laenge man evner og sover

rusen ud.

Den 2den Januar gives ingen gaver. Den dag tilbringer

alle i hjemmet, herrer og slaver spiller taerninger, ingen

behover at frygte straf, om han har fors£t sig. Selv om
slaven drikker sig en rus, tilgives det, og den straengeste

laerer slapper tojlerne. Alles lighed er det faelles losen,

man s£r hverken pisk eller stok; fred, frihed, glaede er i

alle og over alle. Den fattigste tigger kan spise sig maet i

kostelige retter. Man behover kun at raekke hSnden ud,

s& fSr man; det er hartad, som om jorden af egen drift

ydede sine gaver.

Den 3die Januar er der vaeddelob mellem heste, den

4de og 5te stilner festen af. Der er dog omsider ende pS,

hvad selv Sydboer former i retning af at more sig.

Jeg er noget udforligere g&et ind pk disse romerske

festdage, fordi de enkelte motiver, der her konimer frem,

lever delvis endnu i vore dage. Det ses desuden klart, at

der er beroringspunkter nok mellem Saturnaliafesten og

Ny&rsdagene, sS de i denne forbindelse bekvemt kan regnes

for et.

De enkelte motiver, som her trader mer eller mindre

klart frem, — det var utvivlsomt Libanius om at gore

at lsegge skjul over hedenskabets udskejelser og fremhaeve
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de smukke og gode sider overfor den sejrende kristne

kirke, — bliver alts&:

1. gensidige gaver;

2. gaver til fattige, underordnede, tiggeri om ny&rsgaver;

3. lys og gront som festsmykke;

4. maskeoptog, forklaedninger, narrefest, bonnekonge;

5. banken p& dore.

Hertil kommer endnu et par enkelte ting. Horats siger

ved omtalen af den lste Januar:

»i al begyndelse, v£d du, varsel for fremtid der er*.

Og kort efter, hvor digteren sporger guden om betyd-

ningen af festgaverne:

»hvorfor bortgives til venner den rynkede figen og dadlen,

hvorfor honningen sod, brun i den hvide skal?«

f&r ban svaret:

•varsel det er, at sodmen fra dem i dagene blandes, og
lig begyndelsen sod, sodt fuldendes dit ar«.

Fra disse yttringer kan endnu et par motiver udledes:

0. omsorgen for at begynde &ret godt;

7. varsler, der tages af begyndelsen for Srets gang;

8. alt hvad der bruges slig vigtig dag, har magisk kraft.

Om alle disse enkelte motiver vil der i stykkerne om
juletroen, ny&rs- og kongedagsskikkene blive talt.

Alts& atter tilbage til sporgsmSlet, nkv er Jesus afNaza-

ret fodt?

Noget bestemt kan ikke oplyses. Nogle har angivet den

20de April, andre den 20de Maj, Klemens Alexandrinus
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mener, at det er d. 17. Novemb. ; i et skrift, som tillaegges

Cyprian, siges, at Herren er fodt d. 28de Marts. Man tor

vel sige, at henimod den tid, da julefesten ferste gang fej-

redes i Rom, var Epifaniefesten, d. 6te januar, den dag,

da man i den osterlandske kirke hojtideligholdt Kristi fod-

sel, m&ske p&virket af en gnostisk tankegang, at den him-

melske gudsson ved d&ben forbandt sig med mennesket

Jesus, hvortil ogs& kom en gammel laesning, at rosten fra

himlen skulde have lydt: »du er min son, jeg fodte dig i

dag!c (Ps. 2.7). Denne dag er endnu fastholdt af Arme-

nierne som den rette juledag, dagen, da Herren blev fodt.

I den osterlandske kirke fejredes Epifania, Herrens

fedsels- og d&bsfest, som en kaertemesse, kirkerne str&lede

ved den natlige gudstjeneste i det klareste lys, og hver

kirkegaenger medferte desuden et taendt lys. Dette st&r i

forbindelse med det gammelkirkelige udtryk at d&ben

kaldtes »oplysning«, de som staedtes til d&ben »lys«. Men
d&ben foregik ved hjaelp af vand, s& dagen blev en dob-

belt fest, lysenes, ildens og vandets indvielse, de to aeld-

gamle midler, hvorved mennesker og genstande renses til

helligt brug. Den vesterlandske kirke har skilt kaertefesten

fra d&bsfesten og henlagt den til 2. Febr., da vi endnu
fejrer kyndelmisse (missa candelarum).

N&r historiske efterretninger altsS ikke yder noget

stottepunkt til at bestemme Herrens fodselsdag, — man
lagde i de dage mere maerke til martyrernes dedsdag end

deres fodselsdag — , ligger jo sporgsm&let naer nok : hvor-

for blev netop d. 25. December valgt og ikke en anden

dato i &rets kreds taget? En dato udenfor de vilde og

k&de hedenske festers omr&de?

Ja, det var tsenkeligt, at de styrende indenfor Kristen-

menigheden den tid har forst&et, hvad myndigheder, for-

resten ogs& faedre og opdragere, siden de dage ofte har

glemt, at man ikke skal tage uden at give, og n&r de

vilde hedenske fester naturligvis har vaeret fromme hed-

ninge-kristne en torn i ojet, har kirkens faedre indset, at
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skulde man f& magt med dem, kunde det ikke ske alene

ved forbud, men man m&tte stifle en kristen fest, stor og

gribende nok, til at samle b&de menneskers personer og

deres tanker. S& blev Kristi fodsels fest sat til d. 25. De-

cember. Da historien intet oplyser, tor vi vel prove p& at

gaette os frem, og det synes ikke vanskeligt at slutte sig

til, hvad der har gjort sig gaeldende, da netop den dag

blev valgt.

Enhver religion, ogsS den reneste og hojeste, traenger

til den naturs billedsprog, som omgiver os alle. Naturen,

der er om os, v&gner til live i for&ret, dor i efter&ret; de

skiftende Srstider p&virker menneskers sind, og man kan

jo tale om et Srets evangelium. Dersom de kirkelige hoj-

tider da vaelges sSledes, at de passer til de skiftende Srs-

tider, vil &rets kredslob danne et naturligt billedsprog, der

stotter evangeliet og ligesom giver baggrund for det. S&

blev da d. 25de, den sejrende sols fodselsdag, valgt og der

var s& med et slag en raekke maerkedage vundet. Jesus

er verdens lys (Joh. 8.12), han sejrer over morket, han er

solen, der gSr op over folket, der sidder i skyggedalen og

bringer »solhverv for hjaerterne bange«. Han skal stige,

men Johannes daler med den synkende sol, doberens fest

er St. Hansdag, d. 24. Juni. Tilmed fastsl&s Maria bebu-

delse ved for&rsjaevndogn, Elisabets ved efter&rs jaevndogn.

Det er et aemne, der i oldkirkens praediken og salmesang

atter og atter vender tilbage, Kristus er livssolen, der

sejrer over morket.

At man netop tog solhvervsdagen , efter den he-

denske tankegang, solens fodselsdag, kunde m&ske ogs&

blive en hjaelp for hedningerne og lette dem overgangen

til kristentroen, thi den af de gamle guder, som det doende

hedenskab lsengst og staerkest holdt p&, var Helios, sol-

guden. Som i Norden den »hvide Kristc tog arv efter

Balder, ligger det naer, at hedninger i Syden kunde opfatte

de kristnes frelser som en ny solgud.

I forbig&ende bemaerkerjeg s& blot endnu, at Srstidernes
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symbolik indenfor kristentroen er et klart vidnesbyrd ora,

at kristendommen sora historisk religion er vokset frem

pS den nordlige ikke pS den sydlige halvklode af jorden.

Julen blev alts& fejret forste gang af biskop Liberius

354 i Rom, i Konstantinopel 379, i Nyssa i Kappadocien

382, Antiochien 388, i Jerusalem 431.

Et brudstykke af en praediken, som Chrysostomus holdt

juledag 388 sidstnaevnte sted, anforer jeg, inden jeg fort-

saetter, han siger:

»Nu naermer sig en fest, der mere end alle andre vaek-

ker sky og hellig aerefrygt, og som man mest traeffende

m& kalde alle festers moder. Hvilken er det? Det er den

fest, hvor vi fejrer Kristi fodsel som menneske. Fra den

har hans dSbsfest, den hellige p&skefest og pinsen deres

udspring og indhold; thi var Kristus ikke bleven fodt

som menneske, var han heller ikke bleven dobt, men det

er epifaniefesten, der minder om hans d&b. Han var da heller

ikke bleven korsfaestet og ikke opstanden fra de dode, —
her har vi p&skefesten. Heller ikke var da HelligSnden bleven

udsendt, — det er pinse. Som floder, der strommer ud
fra samme kilde i forskellige retninger, er fra Herrens

menneskelige fodsel alle hojtiderne udsprungne. Ikke blot

dog af den grund bor julen naevnes blandt de storste hoj-

tider, men ogsS fordi det, der skete julenat, mere end alt

andet kraever hellig aerefrygt. At Kristus m&tte do, selv

om han var uden synd, er i sin orden: han havde iklaedt

sig et dedeligt legeme. Dette er jo forunderligt, men mere
at undre sig over er dog, at han som er gud, har villet blive

menneske, har fornedret sig s& dybt, at det er ufatteligt

for tanken; det griber sindet som intet andet, her m&
enhver af os stS med tavs aerefrygt«.

Efter at have henvist til ordet om Kristus: »han blev

Sbenbar i kod, retfaerdiggjort i &nd, s^t af engle, praediket

blandt hedninger, troet i verden, optagen i herlighed«

(1 Timot. 3.ie) og det andet vidnesbyrd, at »Kristus blev

delagtig i menneskeligt kod og blod, for at han ved doden
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kunde gore ham magteslos, som har dedens vaelde, det er

Djaevelen, og befri alle dem, som ved dodsfrygt hele deres

liv holdes i traldomt (Hebr. 2. u), fortsaetter prsedikanten

:

»Derfor hilser jeg denne festdag og elsker den, og jeg

siger Eder det, for at vi med hverandre kan dele faelles-

skabet i bans kaerligheds tryllemagl. Til Eder alle vender

jeg mig og beder Eder inderlig om at komme, at komme
alle, at komme med glade, villige hjaerler, sS husene st&r

tomme. Vi ser vor frelser ligge i sit svob i krybben, et

syn, der, forunderligt over al m&de, tvinger os i knae. Er

der undskyldning for os, om vi bliver hjemme? — Han
har for vor skyld forladt sin himmel, vi kan ikke engang

for hans skyld forladevore huse for at soge ham. Magerne,

folk af barbarisk rod og fremmed stamme, Her den lange

vej fra Persien herhid for at se ham i krybben, men du,

som kraever for dig kristennavnet, kan ikke overkomme
den korte vej fra dit hus herhen for at nyde det salig-

gorende syn. Kommer vi med tro, f&r vi ham at se i

hans krybbe. Alterbordet her trader i krybbens sted, thi

ogsS daer kommer Herrens legeme til at ligge, ikke i barne-

svobet som dengang, men i HelligSndens smykke. De ind-

viede forsl&r, hvad jeg mener«.

Forud for juledagen gik en v&genat, der fik et saerligt

praeg ved den strom af jubel, som gik igennem de stykker

af skriften, der oplaestes, i modsaetning til den dybe

alvor i lidelseshistorien ved pSskevigilien. Ny&rsdag blev

af de kristne holdt i stor stilhed. Chrysostomus formanede

fromme mennesker til at prove sig selv ved Srsskiftet,

tsenke p& jordelivets korthed og forkraenkelighed og pS den

evige dom.

Man siger s&, at 0sterlandet, hvor jediske traditioner

havde magten, holdt p& Epifaniefesten d. 6te Januar, som
Herrens d&bsfest, mens man i Vesterlandet, hvor hedninger

var kristnede, der var indtagne mod enhver jedisk pSvirk-

ning, istedetfor d&bsfesten fejrede Helligtrekongersfesten.

Forst omtrent &r 600 omtales adventstiden.
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Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra

kejser Augustus, at alverden skulde indskrives i mandtal.

Og alle drag hen for at lade sig indskriue. Men ogsd Josef

gikop fra Galilcea, fra bijen Nazaret, tilJudcea, til Davids by,

som hedder Betlehem, fordi han uar af Davids hus og cet,

for at lade sig indskrive tilligemed Marie, sin trolovede, der uar

frugtsommelig. Men det skete, medens de uar der, blev da-

gene fuldkommede til at hun skulde fode; og hun fodte sin

son, den forstefodte, og svobte ham og lagde ham i en

krybbe, efterdi der ikke var rum for dem i herberget. Og
der var i den samme egn hyrder, som Id ude pd marken

og holdt nattevagt over deres hjord, og en Herrens engel

stod for dem og Herrens herlighed omstrdlede dem, og de

blev sdre forfcerdede. Engelen sagde til dem: »frygter ikke,

thi se, jeg bringer Eder godt budskab om en stor glcede, som

skal vcere for hele folket, at Eder er idag i Davids by en

freiser fedt, som er Kristus Herren. Og dette skal vcere Eder

tegnet: I skal finde et barn svobt og liggende i en krybbe /«

Og brat var der med engelen en mangfoldig himmelsk hwr-

skare, somlovedeGud og sagde: »cere vcere Gud i det hojeste,

fred pd jord, i mennesker velbehag*.

S&ledes lyder det stilfaerdige og enfoldige julebud til

slaegten, som lytter. I sin enfold og stilhed var det ikke

folkets fantasi nok. N&r Guds son fodtes p& jorderige,

skulde alt vaere storre, rigere, festligere med slaerkere far-

ver og morkere skygger, og s& kommer legenderne, der

med deres yppige vaekst rejser sig som pragtfulde , duftende,

slyngende blomster, der snor sig om hytten med krybben

og barnet og dets moder, ja, er naer ved helt at skjule

evangeliets oprindelige enfold ved deres brogede farvespil.

I Israel levede et barnlost segtepar, Joakim og Anna.

En dag sad hun under et lavrbaertrae, hvor en spurve-

familie havde bygget rede. Hendes oje faldt p& de slad-

rende fugle, og sS udbrod hun: »ve mig, hvem skal jeg

ligne mig ved? Fuglene, jordens vilde, firfoddede dyrhar
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afkom, ja, selv vandene ere frugtbare og jorden vi traeder

p&, men jeg alene er barnlos. Da hun s&ledes graedende

klagede sig, Sbenbaredes Guds engel for hende og sagde til

hende: »Gud har hort din bon, du skal fade et barn, hvis

navn skal naevnes over den hele verden«. Da svarede Anna:

»s& sandt Herren, min Gud, lever, og jeg foder et barn,

skal det vaere en Guds gave og tjene Gud alle sit livs

dage«.

Marie blev dette forjaettelsens barn. Hun blev tre &v

gammel bragt til de tjenende praester i templet, blandt dem
voksede hun op, indtil hun var tolv &r gammel, den alder,

da ellers unge piger plejede at forlade templet. Efter en

Sbenbaring fra Herren kaldte ypperstepraesten Zakarias alle

enkemsend i Israel sammen og befalede enhver af dem at

tage sin stav med. Blandt de andre oldinge m&tte ogs&

tommermanden Josef mode, han satte sin okse tilside og

kom derop med stav i h&nd. Ypperstepraesten bragte alle

stavene ind for Herrens Ssyn, forrettede sin bon, tog atter

stavene og uddelte dem til deres ejermaend, men der skete

intet, for Josef tog sin stav, det var den sidste. En due

gik ud af den og floj hen p& Josefs hoved.

Josef skulde tage Israels uplettede jomfru til sig og be-

vare hende for Herren. Han adled, tog hende med sig

hjem, men s& sagde han til hende: »jeg modtog dig fra

Herrens tempel og efterlader dig nu i mit hus. Jeg mk
g& bort til mit arbejde og bygge huse, men vender tilbage

til dig. Herren bevare dig!*

Nu var det skik i Jerusalem, at der hvert Sr, efter

gamle skrifters anvisning, skulde forfaerdiges to forhaeng

til templet af syv rene jomfruer. Der blev s& kastet lod om,
hvem der skulde spinde det guldindvirkede, den hvide uld,

linet, silken, den bla uld, skarlagenet og det aegte purpur.

Det sidste tilfaldt Maria, og hun begyndte arbejdet pS den

jodiske forsoningsfest ved efter&rs jaevndogn, samtidig med
at Zakarias efter englesynet var bleven stum. Ved denne
fest var det, Joderne troede, at om deres synder var rode
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som skarlagen, skulde blive sk hvide som sne (Esaias 1. is).

Da Elisabet gik i den sjette m&ned, ved p&sketid, da Her-

rens lidelse indtraf, den dag, der blev rod af hans blod,

og da forhaenget split ledes, blev Marie faerdig med sit ar-

bejde og modtog selv forjaettelsen om sin bestemmelse,

og hun svarede: »se, jeg er Herrens tjenerinde, mig ske

som du vil!«

Sk gik uger og m&neder, og befalingen kom fra kejser

Augustus, at alverden skulde skrives i mandtal. Josef

sadlede aeselinden, satte Marie p& den, hans son trak den.

selv fulgte han bagefter. Da de var taet ved Betlebem,

lagde han maerke til, at hun et ojeblik var dybt bedrovet,

men smilede straksefter, oghansagde: »Marie, hvad fattes

dig? du er snart bedrovet og snart atter fornojeU. Hun
svarede: »jeg s£r to folk for mineojrfe, del ene graeder og

sorger, del andet fryder og glaeder sig«. Hun taenkte pS

Joderne, der forsomte frelsens tid, og Hedningerne, der greb

den. Imidlertid var stunden naer, hun skulde fode. Josef

forte Marie ind i en hule pk bjaerget og ilede til Betlehem

for at soge kvindelig hjaelp.

Men da skete noget vidunderligt. Alnaturen stod tavs

og ventede i stille forventning om hvad der forestod, nu
da den almaegtige Guds enb&rne son, verdens frelser, alle

laenkers loser, skulde fodes.

»Jeg Josef vandrede og vandrede dog ikke, jeg sk op

modluften, og den undrede sig; aksen, hvorom himmel og

jord drejer sig, stod stille, fuglene standsede i deres flugt.

Jeg sk mod jorden, arbejdsmaend sad rundt om et fad, og

deres haender var i fadet. De, som tyggede, spiste ikke,

og de, som tog af fadet, tog intet, og de, som forte maden
til munden, fik intet, men alles ansigter var vendte mod
himlen. Jeg sk f&r i drift, men de stod alle stille; og

hyrden loftede sin h&nd for at drive pk dem, men hans

hknd slog ikke til. Og jeg sk pk flodens strom og vae-

drenes muler i vandet, de blev st&ende uden at drikke.

S&ledes var alle ting med 6t standsede i deres lob«.

Digitized byGoogle



238 H. F. FEILBERG

Alskabningen ventede i tavshed, vinden standsede paa

sin usynlige vej, bolgerne, som rejste sig i braendingen ved

Middelhavets klippekyst, blev st&ende uden at brydes, da

p& engang skyen, som daekkede hulen, hvor Marie havde

sogt tilflugt, forsvandt for et str&lende lys. Atter begyndte

livet at rore sig i verden, men Josef og de to kvinder, han

havde truffet, Jelemi og Salome, prisede Gud med hoj

rost.

Efter tre dages forlob drog Josef og Marie til Betle-

hem, hvor der var mange fremmede forsamlede, ingen

steder var der plads. Josef gik gade op og gade ned, traf

s& omsider et halvtag, hvor der var en lille stenkrybbe,

som man pS markedsdage plejede at binde sine kreaturer

ved. En okse stod ved krybben. Josef fastgjorde sit aesels

tqjle i ringen. Muren var faldefaerdig, et stort hul var der

brudt p& den, detle forte ind i en ode bolig, der i lange

tider ikke havde vaeret betr&dt af nogen menneskefod.

Det var det sted, hvor Isai i laengst henfarne dage havde

boet. Nu sogte hans aetlinger tilhold derinde. Marie

havde ingen plads til sit nyfodte barn, s& lagde hun det

i krybben foran oksen og aeselet, svobt i klude, p& noget

ho, hun havde ikke bedre k3r. Men okse og aesel kendte

deres herre og knaelede for Jesusbarnet, s& det opfyldtes,

hvad profeten Esaias (l.s) sagde: »en okse kender sin

ejermand, et aesel sin herres krybbe, men Israel kender

intet.«

Det er jo nu rimeligt, at det barns fodsel, der skal

vaere kongernes konge og herrernes herre, bebudes hos de

maegtige b&de i 0st og Vest. Som iblandt Guds udvalgte

folk profeterne laenge forud havde talt om kvisten af Isai

rod, om barnet, der skulde kaldes Evigheds Fader og Freds-

fyrste, (Esaias 9. 6) s&ledes havde der i hedningeverdenen

lydt dunkle roster, der varslede om det samme. Man
sagde, at der i Platos grav var fundet en guldplade, hvorp&

der med graeske bogstaver var indgravet: »jeg tror p&

Guds son, som skal fodes af en jomfru, Hde for slaegten
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og do, men opst& pa\ tredie dag; Kejser Augustus' hofmand,

den navnkundige digter Virgil, havde sunget om den store,

der skulde komme:

»Alt sig naermer den sidste tid, Sibylien har varslet.

alt fremtraeder p&ny arhundreders maegtige raekke,

atter vi jomfruen se>, pany en guldalder vi venter,

og en aedlere aet nedstiger fra himmelens hvaelving;

Og han siger, at jaerntiden skal gS forbi, en ny gylden

tid komme med det barns liv, som skal fodes, han skal

udslette det ondes spor i verden og fri slaegterne for at

baeve. Ord, der efter den gammelkristne tankegang klart

viste hen til barnet i Betlehem.

Da sS tidens fylde var kommen, indtraf i Vesterlandet

jaertegn pS jaertegn. Der havde i Rom vaeret en usaed-

vanlig lang fredsperiode. I glaede derover byggede Ro-

merne et stort fredens tempel, i hvilket de opstillede bil-

ledet af byens navngiver og stifter, Romulus. Sendemaend

drog til Apollos helligdom med sporgsm&l om, hvorlaenge

denne bygning skulde blive st&ende, og medbragte svaret

»til en jomfru fodte«. Da glaedede folket sig, sS maitte

templet jo stai til evige tider. Men da skete det en dag i

Rom, at senatorerne s& p& kejser Augustus, at hans man-
dige skonhed overgik alle andres. Tilmed havde han lagt

den hele verden under sin fod og allevegne bragt fred og

lykke. De sagde da til ham: »du er en gud, dig vil vi

tilbede. Det er umuligt, at lykken kunde have fulgt dig

som sket er, hvis du ikke havde vaeret guders jaevningc.

Da kejseren herte den tale, bad han dem tie stille og han
sendte bud efter sibyllen, hvera han gjorde rede for, hvad
rSdsherrerne havde sagt. Hun forlangte tre dages hen-

stand, inden hun kunde svare. Disse dage tilbragte hun
med straeng faste, og s& sendte hun kejseren folgende besked :

vjorden er v&d af raedselens sved, den gruer for dommen,
evigheds konge fra himlen den hoje nedstiger som hersker,

fodt af en jomfru en verden han kommer at domme med retfaerd*.
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Med det samme Sbnedes himmelen og en str&lende

glans omgav kejseren. Han s&en vidunderlig dejlig kvinde,

der stod over alteret med en lille dreng i sine arme, og

han horte en rost der sagde: »dette er gudssonnens alter.

«

Straks faldt han p& knae og tilbad barnet. Derefter fortalte

han dette syn til senatorerne, og nu var der ikke laenger

tale om at tilbede kejseren eller bygge templer til hans

aere, i det sted satte han et aller p& Kapitolium med ind-

skriften: »Guds sons alter «.

Imidlertid fedtes barnet i Betlehem, og lyset daer i

Osterland gjorde natten klar som dag i Jesu fodselstund,

lysene skinnede ogs& over den »evige by«, tre sole blev

sete i est, der lidt efter lidt smeltede saminen til en, str&-

lende sol, hvorved jo tydelig treenighedens hemmelighed

&benbaredes. Mennesker, der knaelede i bon pS et bjaerg,

s&, at der taendtes en stjaerne p& himlen ved midnatstide,

og i den opdagede man tydelig billedet af en dejlig dreng,

over hvis hoved der svaevede et str&lende kors. Samme
nat, jomfruen fodte, styrtede templet i grus; en kilde, der

strommede med olie, brod frem af jorden. I Engadins

dal skete det under, at vinrankerne samtidig skod friske

skud, blomstrede og satte frugt; p& Herodes' bord slog

den stegte hane med vingerne, idet den levende rejste sig,

sS tegnene var mange, der varslede i den vantro verden

om guds sonnens fedsel. Ja, endogs^ sS fjaernt fra det

solrige syden som i det t&gede Bfetland skete det under

kong Kembelinus
,

regering, da der i slottet ved midvinters

tide holdtes gaestebud, hvor alle landets stormaend var

samlede, at en fremsynet mand stirrede betagen hen for

sig. Da kongen forundret spurgte ham, hvad han s&,

svarede han:

»Skylden skal sones og frygten skal fly,

sorgen til glaede omskiftes,

idag steg fra himmel til jord p& ny

vor frelser fra helvedes kvaler.«

Digitized byGoogle



KR1STNE JUL 241

Ogsfi i 0sterland gik der bud omkring til fjaerne riger

om kongesonnens fodsel. En forunderlig fantastisk legende,

der vel nylig er funden og offentliggjort, fortaeller om, hvor-

ledes kongen i Persien fik at vide, at Frelseren var fedt.

Skuepladsen er Heras terapel, det var bygget af Kyros og

af ham smykket med guld- og selvbilleder af guder. For-

udskikkes m& den bemaerkning, at i den gamle kirkelige

litteratur bruges ordet » Kilde* ej blot om Kristus, men
ogs& om Maria, som naevnes »Hellig&ndens kilde formen-

nesker«. Ligeledes kaldes blandt Graekerne Hera for

»Kilden«.

En fornem hofembedsmand Afroditianus fortaeller, efler-

som der meldes i kileindskrifter, der skal stamme fra det

kongelige arkiv.

I henfarne dage, siger tavlerne, tr&dte den persiske

konge ind i Heras helligdom for at fS sine dromme tydede.

Praesten sagde da til ham : »jeg ensker dig til lykke, herre,

Hera skal vaere moder.« Men kongen smilede og svarede:

»kan den livlose undfange?« Praesten sagde: »den livlese

er bleven levende og foder liv.« Kongen svarede: »hvortil

disse dunkle ord? Tal tydeligtU — »Du er visselig kommen
i det rette ojeblik, herre, thi gudebillederne har danset

hele natten, s&vel guder som gudinder, og de sagde til

hverandre: »kom, lad os onske Hera til lykke!« — til mig

sagde de: »seer! kom, glaed dig over Hera, hiin erelsket«.

Men jeg svarede: »hvorledes kan den elskes, som ikke er

til?« De sagde: »den livlose har f&et liv, hun hedder ikke

laenger Hera, men Himmeldronning, Urania. Den store

Helios, solguden, elsker hende«. Gudinderne vilde i deres

samtale med guderne forringe sagen: »det er ,Kilden', der

er bleven elsket. Hera har dog vel ikke aegtet en tommer-

mand?« Guderne svarede: »det er rigtigt, hun hedder

jKilde*, men hendes rette navn er dog Myria, Tusindskon.

I sit moderliv, som i et hav, baerer hun et skib, der rummer
tusinde laester. Skal hun naevnes ,Kilde', m& det forstSs

s&ledes, at hun, som en kilde, altid lader &ndens vaeld

16
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stromme. I havet, hun baerer, er der kun €n fisk, som
er fanget p& guddommens krog. Den lever i havet og

naerer alverden med sit ked. Forresten har I ret, en tom-

mermand er hendes aegtefaelle, men hendes son, tomreren,

der hist er fodt, er den overste bygmesters son og har

med underfuld visdom tomret himlens tredobbelte daekke,

idet han ved sit ord faestede firmamentets trende boliger*.

S&ledes fortsatte gudebillederne striden om Hera og

»Kilden«, men tiisidst enedes de om, at, nSr dagen var til-

ende, vilde alle, bade maend og kvinder, f& mere at vide.

Derfor beder jeg dig, herre, bliv her idag, s& finder nok
sagen sin losning.

Kongen blev da i templet, og hvad skete? Mens hans

ojne hvilede pS billedstotterne, begyndte pS £ngang harpe-

spillerindernes statuer at gribe i strengene, Muserne istemte

sange, og alt, hvad derinde var af guld- eller solvbilleder,

af firfoddede dyr eller fugle, lod deres roster hore. En
raedsel overfaldt kongen, han kunde ikke udholde at here

p& lyden af de mange stemmer, der sSledes uvilkSrlig

bred frem, og vilde g& bort, men praesten sagde til ham :

»bliv, konge, thi naer er den fuldkomne Sbenbaring, som
Gudernes Gud har besluttet at give os«.

Mens han talte s&ledes, Sbnede templets loft sig, en

lysende stjaerne steg ned og blev staende over »Kildens«

billedstotte, og en rost hortes: »Kilde, herskerinde, den

store Helios har sendt mig til dig som budbringer og

tjener for din syndefri undfangelse. Moder vorder du til

ham, som blandt alle hoje er den overste, du, den tre-

enige Guds brud. Men barnet, som du foder, skal naevnes

»Begyndelse« og »Ende«, frelsens begyndelse, fortabelsens

ende. S&snart disse ord havde lydt, faldt alle gudebillederne

til jorden p& deres ansigt, kun »Kildens« billede blev st&-

ende oprejst. En dronningekrone str&lede om hendes isse,

i den en stjaerne af karbunkler og smaragder, der lyste

over hende.

Gudebillederne blev liggende p& gulvet. Sent pS natten
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Sbenbarede Dionysos sig i templet, men ikke, som han

piejede, fulgt af Satyrer. Han meddelte hedningeguderne,

at nu var det forbi med deres sere og magt.

Da stjaernetyderne havde forklaret kongen, hvad alle

disse ting betod, sendte denne straks sine Mager til Jeru-

salem. Men stjaernen, der stod over »Kildens« hoved, gik

foran dem og viste dem vej.

Dette er jo som et vildt fantastisk aeventyr, et eksempel

blandt andre p&, hvilke forunderlig£ skikkelser kristelige

tanker og forestillinger kunde iklaede sig i den skyggeverden,

der fandtes mellem Kristne og Hedninger. Det er synet i

Hera templet, der giver den persiske konge anledning til

at sende sine vismaend til Betlehem. Den saedvanlige le-

gende giver en hel anden fremstilling, som jeg herefter

meddeler, den gor rede for, at det var Indiens konger, der

ledede af stjaernen bragte gaver til kongesonnen i det

fattige herberge i Bethlehem.

FORT^ELLINGEN OM DE HELLIGE TRE KONGER

Vi m& begynde langt tilbage i tiden. Israels folk er

p& vandring gennem orkenen til deres nye hjemstavn, og

Moabs konge har bevaeget Bileam til at fbrbande folket,

men det vender sig forunderligt sSledes , at Bileam vel-

signer istedetfor at forbande, og udtaler tilsidst: »der op-

g&r en stjaerne af Jakob, og der haever sig et spir af Israel,

og det knuser Moabs hjorner og odelaegger alle dets born.

(4 Moseb. 24, n). Bileam var jo en hedning, det er der-

for let at forstS, at hedningerne saerlig var opmaerksomme

p& deres trosfaelles ord, og lidt efter lidt traengte denne

forjaettelse ud blandt de ostlig boende folkeslag, indtil den

omsider nSede Indien.

I Indien \k et hojt bjaerg, pk hvilket folkene havde

stillet en vagtpost, der skulde holde udkig med fjenders

angreb. Om natten blev der givet signal med ild, om
dagen med den staerke rog af bSlet. Da Bileams spSdom
var bleven bekendt, samledes landets konger til rSdslagning

16*
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og de enedes om at p&laegge vardens vogtere ojeblikkelig

at sende bud rundt omkring, hvis de skulde f& oje p&
Bileams-stjaernen, og alle ventede de snart at opleve sp&-

dommens opfyldelse.

Saledes gik det dog ikke. Laenge matte der bies og for

at vaere s&meget sikrere pa, at stjaernen ikke skulde blive

overset, blev der udsogt tolv vise mestere og stjaernekyn-

dige maend til at holde vagi pS bjaerget, spejde efter

stjaernen. Der blev rejst deroppe en hoj stenstotte, p&
hvis top en gylden stjaerne var faestet. Den drejede sig

efter vinden, og nar solens strSler faldt pS den om dagen,

manens ora natten lyste den vidt ud over alle lande.

Hver nat holdt stjaernekigerne vagt. Blev en af dem
syg, eller dede han, udsegtes straks en anden mand i hans

sted, og da arhundreder var henrundne, kom tidens fylde.

Pk engang blev midnatsmorket spredt, en stjaerne, klar

som den lyse sol, gik op over himraelbuen. S& man nojere

til, opdagede man i stjaernen et barns skikkelse, over

barnets hoved svaevede et kors, og en rest hertes: »idag

er Jodernes konge fedt, han som er alverdens laengsel og

engang skal vaere dens herre.«

Indien er delt i tre riger. Det ene hedder Nubien, og

kongen deri var Melkior. I hans g&rd var en fugl, som
hed struds, men den nat, Herren blev fodt, lagde fuglen

tvaertimod sin natur to aeg, som den udrugede. I det ene

var et lam, i det andet en love, og hans vismaend tydede

dette s&ledes, at det varslede frelserens fedsel. Det andet

rige i Indien hed Godolia, hvor ved disse tider kong Bal-

thasar regerede. I hans land ligger Saba, hvorfra den

kosteligste virak kommer. Men den nat stjaernen taendtes,

fodte en kvinde daer i landet et drengebarn, der talede

straks efter, at det var kommet til verden, og sagde, at

alverdens Frelser var fodt, »men«, fojede det til, »beviset

for, at jeg taler sandt, er, at jeg kun skal leve 33 dage, s&-

mange skal Frelserens &r her p& jorden vaere«.

Endelig var der det kongerige, som hed Tharsis, i
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hvilket kong Kaspar r&dede. Han havde taet ved sin bolig

en abildgSrd, hvori der var et trae, som der gik det fra-

sagn om, at det skulde endnu st& den dag Herren fodtes.

Det var blevet sS gammelt , at naesten alle grenene var

visne, men den nat, Kristus blev fodt, gronnedes det og

blomstrede. En fugl, der sad i det, sang med hoj rest en

lovsang for den nyfodte frelser.

Disse maerkelige begivenheders varsler bekraeftedes nu
af den klare stjaerne, der lyste om alle lande, kvindesonnen,

der skulde knuse slangens hoved, frelseren, som slaegterne

i Srtusinder havde ventet p& og laengtes efter, var fodt.

Kongerne gjorde sig rede til rejsen, uden dog at den ene

vidsle noget om den anden at sige, de vilde hilse pS den

nye konge, og tog med sig af deres landes kostbarheder

det ypperste, de vidste, og s& skete det at Salmistens ord

blev opfyldte (72. 10): »Konger fra Tharsis og oerne skal

bringe skaenk, kongen fra Scheba og Seba skal fremfore

gaver«.

AltsS kongerne bred op med et stort folge, hver gik

sin vej, alle tre ledede af stjaernen, der drog foran dem
og standsede, nSr de gjorde holdt. Den str&lede med solens

glans b&de dag og nat, og da der r&dede fred i den hele,

vide verden, var alle byers porte Sbne hele dognet rundt,

og selv ved nattetid strommede folk sammen for at se pS

kongernes pragtfulde optog. Gud styrede det sSledes, at

orkener, bjaerge, uvejsomme sumpe, der ellers gjorde faerdsel

vanskelig eller umulig, for kongerne blev banet vej, hvorpfi

de drog afsted uden at forvilde sig. PS hele rejsen hvilede

de ikke, sov ikke, de hverken spiste eller drak, kom ikke

i herberge, hverken kongerne, deres folge, deres kvaeg,

muldyr og heste, forend de n&ede Betlehem, forst daer be-

hovede de hvile. Og det forekom dem alle, som om de

kun havde vaeret £n dag undervejs, skont deres rejse i

virkeligheden havde uden standsning varet tretlen dage

og naetter.

De tre konger med deres felge nSede sSledes hver ad
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sin vej til Jerusalem. Taet udenfor byen saenkede t&ge

sig over egnen, sk de kunde ikke laengere se stjaernen.

Kong Melkior slog lejr pk Golgata, han kunde knappest

se h&nd for sig pk grund af ikge og morke. Kong J3al-

thasar lejrede sig pk Oliebjaerget og ventede pk at vejret

skulde klare op. Dette skete omsider, og sk fortsaetter de

to naevnte konger deres vej. Lige udenfor Jerusalem kom
kong Kasper ad den tredie vej, og nu blev de hverandre

va'r, og det viste sig da, at de alle havde samme serinde.

De modtes med stor kaerlighed, omfavnede og kyssede

hverandre og fulgtes sammen ind til byen, hvor de ventede

at finde den konge, de sogte. Kong Herodes raeddedes,

da han sk de store haere udenfor sine porte og troede

forst, at det var fjender. Han blev dog snart beroliget,

men da de spurgte om, hvor den unge kongeson var, for-

faerdedes han atter, han vidste om ingen kongeson. Der

blev sk sendt bud ud i byen, og alle de laerde praester og

skriftkloge samledes med deres gamle skrifter, som de ran-

sagcde i, til de fandt profeten Mikas ord (5. 1), at der fra

Betlehem skulde udg& en til at vaere hersker over Israel,

hvis udgange var fra fordum, fra evigheds dage.

I Betlehem mktte kongen soges. Inden de fremmede

fyrster fortsatte deres rejse, tog Herodes dem tilside og

p&lagde dem bestemt, at de skulde lade ham vide, hvad

de erfo'r. Pk Vejen til Betlehem sk de atter den klare

stjaerne, der gik foran dem, de drog da trostig afsted visse

pk, at de skulde finde den, de sogte. Det varede ikke

laenge, forend de traf pk store f&rehjorde og deres hyrder,

som de spurgte om vej, og blev glade ved at hore, at

disse maend julenat havde s£t Vorherres engle og efter

englenes anvisning fundet barnet liggende i en krybbe med
okse og aesel ved siden. Kongerne gav hyrderne kost-

bare gaver og fortsatte glade deres vej og s& nu stjaernen

standse over hytten. Et ojeblik stod den stille, derp4

saenkede den sig ned og lyste med sin stnMeglans ind over

alle i det fattige rum, hvorpS den atter haevede sig op pk
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himmelbuen, men dens klare lys blev ved at hvile over

alle derinde.

Jesusbarnet var tretten dage gammelt, og \$l, svobt i

fattige klude i krybben. Marie hans moder var fyldig af

figur, havde brunlig ansigtsfarve og var ifort en simpel

blS kjole. Kongerne var praegtig klaedte. Melkior, som
offrede guld, var lille af skikkelse, Balthasar var af middel-

hojde og bragte virak, Kaspar var en bl&mand og den

hojeste af dem, hans offer var regelse.

Kongerne medforte store skatte, thi alt hvad Salomon,

dronningen af Saba og den msegtige Alexander havde efter-

ladt sig, var kommet i deres vaerge. De havde nu udsogt

det kosteligste af deres eje for at bringe det som offer til

barnet. Men da de trSdte ind i den fattige hytte, hvor

solens klarhed str&lede dem imode, blev de s& betagne, at

de glemte alle deres store gaver, greb i deres lommer og

fremtog det forste det bedste, der faldt dem i haenderne.

Melkior gav barnet tredive guldstykker og et guldaeble,

Balthasar rogelse, og Kaspar myrra. De blev i den grad

forvirrede, at ingen af dem bagefter kunde huske, hvad

Maria havde sagt, undtagen at hun ydmygt havde nejet

for hver af kongerne og svaret: »Gud vaere lovet og takket.«

Men noget forunderligt skete. Guldaeblet havde tilhert

kong Alexander, han havde ladet det gore sS stort, at det

bekvemt kunde holdes i h&nden. Derved havde han villet

udtrykke sin egen magt : som han tog det aeble i sin h&nd,

s^ledes havde han magt over hele verden. Da Melkior

lagde aeblet i barnets h&nd, faldt det sammen i stov, til

tegn p&, at al jordisk magt og hojhed er stov og aske for

Gud.

Herefter blev der daekket bord for kongerne, og de

s0gte for forste gang, efter at de havde forladt deres hjem,

hvile og sovn. I dromme Sbenbarede Guds engel sig for

dem og advarede dem mod at besege Herodes. Derom
enedes de straks, de tog afsked og rejste bort og s&

ikke mere noget til stjaernen. Lang tid tog rejsen for dem,
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mere end to &r, men hvert sted, hvor de standsede, for-

talte de, hvad de havde s6t og oplevet, s& rygtet derom

gik ud over alle lande, tiltrods for, at kong Herodes og
%

Jederne af al magt straebte at holde kongesonnens fodsel

skjult.

Blandt de mange andre, der foruden kongerne s&

stjaernen og besegle barnet, var en lille from og fattig pige,

som gik hen og spurgte, hvad der dog var p& faerde. Hun
fik svaret, at Frelseren var fodt, hun m&tte selv komme
ind og se. Hun sagde, at hun ikke havde nogen gave at

bringe. »S& m& du lave en lille kludedukke, den kan du

give ham«. Da hun sk fulgte med ind i huset, faldt alle

p& knae for den lille dreng, en af dem bragte ham en

gave, en anden en anden, men den lille pige, som var si

undseelig, stod ved en side og gemte noget under sit for-

klsede. S& gik Madonna hen til hende, klappede sagte

p& dukken og sagde, idet hun sm&lo: »Stefanus, lille Ste-

fanus, du fodtes dagen efter jul!« I samme ojeblik hertes

gr&d af et lille barn, dukken var bleven levende og be-

holdt navnet, som Madonna havde givet.

Da Herodes nu maerkede, at kongerne havde vaeret

hans enske ulydige, sendte han bud ud alle vegne for om
muligt at fange og draebe dem. Det lykkedes jo ikke, og

s& fik hans soldater befaling til at draebe alle drengeborn

i omegnen af Betlehem under to &v. Men dagen for sol-

daterne kom, var Josef og Maria blevne advarede af

Herrens engel, som i dromme havde sagt til dem: >rejs

ad erkenvejen til iEgypten«. Pk denne faerd skete det

ene tegn vidundeligere end det andet, men alle Sbenbarede

de, at Jesus var Kristus, Guds enb&rne son, vor Herre.

Og gang efter gang blev det klart, at hvad profeterne i

den gamle pagts tid dunkelt havde varslet stykke for

stykke, opfyldtes med ham.

0rkenvejen var lang og besvaerlig, de segte tilhold i

bjaerghuler. SSledes vilde Marie en dag hvile i hulens
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skygge fra den solhede rejse, hun steg ned af aeselet og

satte sig med Jesus p& skedet. Men pludselig kom der

mange drager ud af hulen, og de tre slaver og pigen, der

rejste sammen med dem, skreg i raedsel. Jesus sprang

straks ned af sin moders sked, stillede sig foran dragerne,

som bojede sig hilsende for barnet, hvorp& de atter gik

bort. S&ledes opfyldtes hvad profeten David har sagt:

»lover Herren, I drager fra jorden, drager og alle dyb«.

Ligeledes ydede leverne og leoparderne ham aere. Hvor-

somhelst Josef og Maria vandrede, gik de foran med
saenkede hoveder og viste logrende med halerne vej. Forste

gang Maria blev dem va'r, rseddedes hun, men Jesus vendte

sit lille, sode ansigt op imod hende og sagde: »du skal

ikke vaere bange, moder, de kommer jo ikke for at gore

fortraed, men for at adlyde*. Loverne fulgtes med okser,

sesler og de andre lastdyr, som bar deres rejsegods, lige-

ledes gik de uden at gore skade blandt de f&r, Josef havde

taget med sig. Ulvene, de medte, gjorde det samme, og

s&ledes gik atter et gammelt skriftord i opfyldelse, Esaias'

(65.25): »en ulv og et lam skal graesse sammen, en love

skal aede halm som en okse«.

P& erkenrejsens tredie dag var Maria bleven s& trset

og medtagen af solheden, at hun sagde til Josef: »lad mig
hvile under palmetraeet, jeg s6r derhenne.* Da hun var

kommen til saede, s& hun op mod trseets krone og udbred

:

»jeg vilde enske, jeg kunde t& nogle af frugterne deroppe!«

Han svarede: >hvor kan du tsenke p& det? Vaerre er det,

at vandet er sluppet op for os, og jeg v6d ikke, hvor vi

skal f& noget fra.< Da tog Jesus, som sad p& Marias

sked, glaedestrSlende ordet: >palmetrae, boj dine grene, og

kvaeg min moder med din frugtU Straks bojede traeet

sin top ned, s& de kunde plukke dadlerne, og det blev st&ende

i den bojede stilling, til Jesus atter sagde: »ret dig igen,

palme, bliv kraftig og tag lod blandt traeerne i min faders

paradis. Lad dine redder lukke op for vandSren og lad

dens vande rinde til vor vederkvaegelse!t S&snart Palmen
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havde rejst sig, udsprang fra dens rodder en kilde med
det reneste, klareste, koligste vand, og alle glaedede sig og

slukkede deres torst, ej blot menneskene og deres lastdyr,

men ogs& vilddyrene, og alle takkede Gud.

S&ledes har folkets fantasi, hvor de evangeliske for-

taellinger n&ede hen, omdigtet og oget stoffet, sogt St be-

svare alle spdrgsm&l og fylde alle huller, og omdannet og

tilpasset Herrens historie efter sine foreslillinger, alt efter-

som det i tiden var Joder, Muhamedanere eller Hedninger,

i hvis haender den faldt.

Blandt Muhamedanere fortaltes, at 99 praester loddede

om, hvem der skulde have opsyn med Marjam i templet.

De kastede deres pile i Jordanfloden og bestemte, at den,

hvis pil flod op og svommede p& vandet, skulde vaere

hendes opdrager. Loddet traf Zakarias, som lod en stue

bygge til hende i templet, hvor ingen havde adgang. Da
han vilde bringe hende mad og drikke, fandt han hende

forsynet med alt, og, skont det var vinter, stod der alle-

slags friske sommerfrugter p& hendes bord. Fo'rundret

spurgte han, hvor hun havde f&et alt dette fra, og modtog

svaret: >fra Gud, som giver hver fode, som han synes,

uden at behove at gore regnskab derfor.«

Da Marjam var bleven voksen, ftbenbarede englen Ga-

bril sig for hende og forkyndte hende, at hun skulde fode

Isa, den velsignede, loftede fligen af tdrklaedet om hendes

hals op og Sndede p& hendes bryst. Straks folte hun sig

frugtsommelig, sogte ud og fodte sit barn under en daddel-

palmes torre stamme, og r&bte under folelsen af sin en-

somhed og sin nod til Gud om barmhjaertighed. Gabril

kom atter og sagde til hende: »se trjeet, du stotter dig til,

skal gronnes og baere frugt, og en kilde skal vaelde frem

ved dets rodder. Det skal vaere dig tegn p&, at Gud er

med dig!«

Som man ser, er her dog grundtraek af den evangeliske

historie bevarede. Anderledes stiller det sig overfor en

indisk legende. Der er vished for, at der i de forste &r-
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hundreder efter Kristi fodsel har vaeret et livligt handels-

samkvem mellem Alexandrien og Indien, og der fortes

indiske kobmaend og buddistiske missionaerer tiliEgypten.

Med oinbytningen af varer felger jaevnlig ombylning af

ideer fra en civilisation til en anden, og der er mulighed

for, at kristne traditioner, m&ske p;\ grund af navnelig-

heden, har p&virket legenderne om Krishnas fodsel, i hvis

skikkelse den gamle indiske gud Wishnu kom til verden.

De stammer fra en sen tid, adskillige &rhundreder efter

den kristne tidsregnings begyndelse.

I Indien fortalte man folgende:

Ved den store flod Jumnas bredder \k p& den ene side

byen Vrindavana, p& den anden landet Gokula, stammens
hovdinger var Sura og hans son Vasudeva. Raja Kansa,

som var en ond mand, der havde afsat sin fader, hvis gud

Wishnu var, boede i byen Matura, der IS naer ved Vrin-

davana, selv tilbad han Siva.

Kansas farbroder hed Devaka, han sagde til rajaen:

»hvem skal jeg give min datter Devaki (»den guddomme-
lige jomfru«) tilaegte?« — »Du kan give hende til Vasudeva,

Suras son«. De enedes om aegteskabet, og da dagen var

kommen, gik brudgommen og hans slaegt og venner til

Matura, hvor brylluppet blev holdt efter lovens forskrift.

SSsnart vielsen var forbi, besteg brudgom og brud vognen,

som den onde og grusomme tyran Kansa korte med egen

h&nd i bryllupstoget. Da hortes pludselig en rest fra

himlen: » Kansa, Devakis son skal tage dit liv!« Straks

greb han Devaki, rev hende af vognen og drog sit svaerd

for at draebe hende. Vasudeva raeddedes, bad Kansa om
sk&nsel og sagde til ham: »ingen af mine sonner skal

nogensinde gore dig fortraed; ethvert barn Devaki foder,

skal blive givet i dine haender.« SS lyttede Kansa til

den unge mands ord og sparede hans hustru.

Devaki foder nu flere born, som bringes bort, og s&

hedder det videre : atter blev Devaki frugtsommelig. Kansa

faengslede Devaki og hendes aegtefaelle, s^snart han lik nys
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derom, og lod dem binde med laenker b&de om haender

og fodder, gjorde dorene faste med bolte og ISse og be-

falede sine maegtigste krigere at holde vagt nat og dag

med hunde, lover og elefanter. Omsider fodte hun sit

barn, Krishna (»den sorte«), som havde Wishnus maerker

p& sit legeme, og, som det sommede sig ved en kongesons

fodsel, hilsede hele naturen barnet. Over synskredsen 14

en glans, som n&r m&nens str&ler oplyser jorden. Vindene

tav, flodens strom gled forbi uden at risle. Bruset af

havets bolger klang som den sodeste musik, engle og gud-

inder i himlen dansede og sang. Guderne, der vandrede

i det hoje, oste blomster ned over jorden, den hellige ild

luede med lyse og milde flammer. Ved midnatstide, da

barnet, der baerer den hele verden, fodtes, lod de sodeste

toner fra himlens skyer, og blomster regnede ned over

hele jorden.

S&snart drengen ved midnatstide var fodt, faldt laen-

kerne af fangerne, dorene Sbnedes og vagten Ik i dyb
sovn. Vasudeva lagde Krishna i en kurv, af den slags,

man brugte til at rense korn med, satte den p& sit hoved

for at baere ham over Jumna til Gokula. Floden var dyb
og strommen strid og var ved at rive Vasudeva med sig,

men da udstrakte Krishna sin fod, straks sank vandene

aerbodigt, og lod Vasudeva passere. I Gokula havde en

hyrdes hustru samtidig fodt en pige, bornene blev om-
byttede, pigen bragt tilbage til slottet, hvor alt kom i den

gamle orden med l&se og laenker. Vagten vSgnede ved

barnets graeden, bragte Kansa bud. Han befalede straks,

at det skulde draebes, men det slap ud af mordernes haen-

der, for op til himlen og r&bte: » Kansa, din banemand
er fodt, selv er du fortabtU

Kansa forfaerdedes, sammenkaldte sit v&d og bestemte,

at alle nyfodte drenge i hans rige skulde ihjelsl&s, og

sendte troldkvinder som ammer ud over det hele land

for at deres giftige maelk skulde draebe alle sm&born. Ogs&
til Krishnas plejemoder kom et sligt utyske, men barnet
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maerkede straks ved sin guddomsmagt, hvorledes sagen

stod, og bed hende s& dybt i brystet, at hun med et skrig

faldt om. S&ledes gik det flere gange, indtil omsider

Krishnas plejefader, ved et varsel fra guddommen, flygtede

med barnet til en fjaern egn og frelste det daer fra tyran-

nens efterstraebelser. Krishna blev s& opdraget blandt

hyrder, bekraeftede sin magt ved mangfoldige underger-

ninger, draeble omsider Kansa og drog ud i verden for at

befri jorden for onde fyrster, for Jaetter og uhyrer, gore

ende p& al uret, skaffe retten sejr og tilsidst som den le-

vendegjorte Wishnu atter stige op i himlen. Krishna er

utvivlsomt en fuldblods indisk gudeskikkelse, men der er

altid en mulighed for, at kristne traditioner har givet bide

traek og farver til hans billede.

Hvor folkene i lebet af Srhundreder var blevne krist-

nede, evangeliet forkyndt, de apokryfiske fortsellinger gen-

givne i landets sprog, vil naturligvis afvigelserne blive

faerre fra den oprindelige form, men hvergang hedenske

folk kristnedes, tor man antage, at de har oget de gamle

fortsellinger med noget af deres eget, tilpasset personer og

begivenheder efter, hvad der var dem kendt, og s&ledes

skabt ejendommelige fortaellinger, gennemvoksede af en

rig fantasis brogede og duftende blomster. Et eksempel

herp& Andes i de valakkiske julesange, som born

afsynger, idet de gSr fra hus til hus i festdagene og samler

gaver.

Den onde Herodes er bleven til en rig bojar, en gods-

ejer, der hedder Kristmand, hvis jaegere drager ud i den

hoje, lovrige egeskov og jager vildt den lange sommerdag
tilende. Da solen var sin nedgang naer, opdagede de en

praegtig hjort med glinsende brune h&r; den stod under

en eg blandt de gronne buske. De greb deres buer og

sigtede p& den, men den vilde hjort vendte sig om til dem
og sagde: »jeg er intet vildt for Eder, jeg er doberen Jo-

hannes, som bereder Herren vej. Ved min moders for-

bandelse nodes jeg til at leve som vildt dyr ni &r i den
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morke skov. Men n&r den tid er omme, kommer jeg til-

bage med kirken5glen i min h&nd og traeder ind i kirker

og klostre for at tjene Herren.«

Maria har imidlertid fodt sit barn p& Kristmands g&rd.

Mojsommelig slaebte hun sig afsted i felge med Josef og

sank tilsidst forkommen ned under et poppeltrae, men
traeet svajede for vejret for ingen skyggc at give, og solen

braendte hed. Da udtalte Josef en forbandelse over den

h&rdhjaertede poppel, at den kun skulde kunne vokse opad,

aldrig i bredden og ingensinde baere frugt. ^Ebletraeet

derimod, som udbredte sin bladkrone over de traette, blev

velsignet. De kom da til Kristmands g&rd, og Maria, som
felte, at hendes time var kommen, bad om at f& en plads

bag ovnen, hun skulde fode Herren. H&rdhjaertet og van-

tro viste godsejeren hende bort, hun kunde g& ud til

hest og ko i stalden. Hestene vrinskede, stampede med
deres hove i jorden og bekymrede sig ikke om hende,

men koerne tav stille, gik tilside for hende, at hun ufor-

styrret kunde laegge sig i deres krybbe. Derfor lagdes det

pS hestene, at de indtil himmelfartsdagen aldrig skulde

kunne aede sig maette i graes, og efter den dag ogs& kun
f& lidet, men koen skulde elskes af alle og holdes i aere.

I krybben blev frelseren fodt, to sm& Jodedrenge vil gS

hen til ham, en usynlig magt hindrer dem, men to debte

kristenborn knaeler ved hans side med bon og sang. Da
forst&r Kristmands hustru, hvem det er, der har sogt til-

flugt i stalden, og hun siger:

»Mand ( i vort hus vor Frelser er fodt

han visselig hjselper i liv som i dod.«

Hvorpd hun ydmyg beder Maria om tilgivelse, men denne

henviser hende til Jesus, der er Gud og alles Herre.

Hojt oppe i himlen, ved porten, hvor solens kilde

strommer, sidder alle helgener sammen. Det aner dem,

at Guds son er steget ned fra himlens trone til jorden,

men ingen af dem har set ham, ingen v£d, hvor hans
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stjaerne er, ingen, hvor hans folk er. De st&r og skuerspej-

dende mod ost, og mens de ser ud mod de morke skyer,

der skjuler den opg&ende sol, traeder en dejlig kvinde

frem, yndig som morgenroden, og siger: »hvad giver I

mig, om jeg naevner Eder stedet, hvor Herren er.« Helge-

nerne lover hende s& en solstr&le og en blomst fra Para-

dis; den, som ejer den blomst, seldes aldrig. Hun bliver

glad og fortaeller, at Jesus er fodt p& Kristmands g&rd,

hun har selv set barnet. Det ligger s& dejligt som en

engel, svobt i linned, baldyret med guld, i en gylden

vugge. Vinden gynger blid og mild Frelserens vugge.

Barnet ligger der og leger med m&nen, som det har i den

ene h&nd, mens det knytter et bSnd af stjaerner med
morgenstjserner som lysende perler. I det samme kommer
engelen Gabriel, hvem Maria har befalet hurtig at sadle

sin ganger og bringe de hellige bud.

S& sad Maria da med sin rok, hvor stien gron og frisk

drejer af til Paradisets port, og spandt den gyldne tr&d,

staerk og fin, for at skafle en klsedning til hendes lille

barn. Da kom falkene og slog ned fra skyerne, greb

tr&den og floj langt, langt bort med den til det store, bru-

sende havs kyster. Men Maria kaldte p& den hellige evan-

gelist Johannes og befalede ham at flyve bagefter og soge

tr&den i falkens rede ved havbredden, »thi de stjal min

gyldne trSd og bar den hjem til deres unger.« — »Alt gor

jeg, hvad du vil«, sagde Johannes, »men hvad du haer

kraever, overg&r mine kraefter. Thi falkene floj op til himlen

med det spind og har bygget deraf en gylden rede, m&nen.

Ungerne har forladt reden og er blevne til klare, lyse

stjaerner, der st&r pk himlen, og som gor Guds jord skon-

nere om natten end nogen have p& jorden, om der er

aldrig s&mange, sodtduftende og farverige blomster plan-

tede i den«.

En anden gang skete det, at Jesusbarnet sov i sin

vugge, da kom dejlige, sorte svaler flyvende og sang jule-

sange. Men barnet v&gnede ikke. SS floj de ud til strand-
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bredden, tog vanddraber i deres fjer og smasten under

deres vinger, floj tilbage og stsenkede vanddraberne i bar-

nets ojne og kastede de sma stene pa dets lemmer, at det

dog matte vagne og here deres julesange. S&. vagnede

Gudsbarnet, men fordi fuglene havde forstyrret hans hvile,

blev det lagt pa dem som en forbandelse, at de skulde

bygge rede i de fattige hjem ved tagbjselken. Der skal de

lide ilde af reg og trsekvind og serge som pigen i hendes

blomstrende ungdom, nar manden lader hende sidde.

Tiden til fremstillingen i templet naermer sig. Johannes
Deberen er nu lost fra forbandelsen og star for alteret i

den pragtfulde klosterkirke og synger messe. En kvinde

er lyttende tilstede, det er Gudsmoderen, der holder sin

son i sine kaerlige arme, men barnet er uroligt, det spraelier

og grader, messen varer for laenge. For at han skal blive

rolig, raekker Maria ham brystet og giver ham to sebler.

Det ene kastede han op i manen, der bliver fuld og klar,

som n&r den lyser for os ved aftentide, mens vi sidder

ved vort maitid. Det andet kastede han op i solen og

den stralede med en glans, som nar den om morgenen
star op i est eller ved middagstide skinner pa bondens
maitid. Endnu graeder dog barnet, og han giver sig ikke i ro,

ferend hans moder lovede ham himmeriges nogler, debe-

fonten og dommerens stol og sagde, at hun vilde gore sin

ksere son til herre over Himmerige og den hele vide verden.

Ojensynlig har folket taenkt sig fremstillingen i det jo-

diske tempel som dabshandlingen i en kristen kirke.

Maria havde sendt den hellige Duminika hen til Krist-

mands gard for at sege noget at pynte barnets dabskjole

med. Hun gik langt og laengere end langt, og omsider

opdagede hun, at der svommede tre blomster ude i Jor-

dansfloden, de lignede fioler og lyste som morgenreden.

Hun pynter sit har med dem og iler afsted for at bringe

dem til Guds moder. Men daben var forbi, og Maria gav

den hellige Duminika blomsterne tilbage. »Ogs& dig
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venter d6, behold dem og bliv ved at vaere dejlig som
morgenstjaernen.

Engang noget senere var Herren bleven borte. Ikke

blot hans foraeldre savnede ham, men ogs& Helgenerne ved

solkilden. De leder efter ham alle vegne, hojt oppe i him-

merige, lavt nede p& stien til Paradis, langt ude, hvor

dagen bryder frem. I det radmende morgengry meder
Johannes Doberen dem p& sin brune hest, den er daekket

af stev, dens naesebor spruder ild, stormen suser om ryt-

terens skjold. Ilsomt sporger han Helgenerne, hvor Her-

ren er,— de har ikke set ham, siden han blev fedt. »Han
er i Jernsalem«, siger Johannes, »han sidder p& en solv-

stol ved det gyldne bord under rosmarintraeets skygge.

Bordet er smykket med myrrablomster og daekket med
funklende vin og hvedeaks. Alverden samles om ham og

lytter til hans praediken om himlens og jordens son. De
eneste, der ikke kommer, er Joderne«.

Maria har ogs& rejst sig for at sege sonnen. Den ferste,

hun f&r noget at vide af, er en jodisk hyrdepige. »Sidder

han ikke hejt til hest som en maegtig kejser?« sporger

hun. Maria beskriver ham da: »solens glans lyser fra

hans 4syn, m&nens strSler daekker hans skuldre, i hans

h&nd knittrer nattens lynstr&le, og sommerens torden

drener.« »Jo, s& har vi s£t ham«, siger pigerne, »han er

i Jerusalem, de aeldste knaeler for ham, og den hellige

Duminika stror de dejligste blomster for hans fod.«

I Tyskland er da digtet Heliand, der pS Ludvig den

Frommes tid skildrede Herrens liv til opbyggelse for Kri-

stenfolket; det holder sig til Lukas Evangelium i fortael-

lingen om Herrens fedsel, men er sS ejendommeligt i sine

udtryk, at det lonner sig at give en prove.

Marie, den aedle kvinde, levede i Nasaretborgen, hun
var den tappre ridder, Josefs brud. Eftersom stunden

dagedes, da den almaegtige Gud var tilsinds at holde det

lefte, han i tidernes morgen og mangen gang senere havde

givet menneskernes slaegter, nemlig at han vilde sende sit

17
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himmelske brev til verden for at lose alle folkeslag fra

sorg og smaerte, s& traf det, at han lod sin herold, Ga-

briel, rejse til kongeriget Galilaea for at melde jomfruen,

hun, der var den yndigste dise og den fagreste true, at

hun skulde fade et drengebarn, kongens son i himmelriget,

det kongerige, der er storre end alle andre og som sonnen

skal r&de over til evige tider. Med fromt sind, fast tillid,

ydmyg troskab fojede Maria sig i Guds villie, Helliganden

nedfor i hendes liv som et foster, i hjaerte og sjael forstod

hun det selv og sagde det til hvein hun syntes, at hendes

barn var undfanget ved den almaegtige himmelkonges magt.

lmidlertid gik der fyrsteligt bud og befaling fra den

maegtige kejser Oktavianus i Romaborg ud over alle lande

til alle konger og hertuger, der sad hjemme i hans rige,

at alle, som opholdt sig udenfor deres hjemstavn, skulde

sege deres odelshjem, deres stamme og slaegts tingsted.

Kejserens sendemaend, skriftkyndige msend, fo'r om alle

lande, for at skrive hvers navn ind i et brev. Ogsa Josef

og Maria drog til borgen Betlehem, hvor engang David,

deres slaegtning, havde siddet som den sejrsaele drot i sin

kongestol og pa sit hojsaede, salaenge Gud havde undt ham
at stS for styret over lande og folk. Der havde baade

den tapre ridder Josef og hans fromme frue tilhold og

odel. Da herte jeg, at skaebnen og Guds magt befalede,

at i borgen Betlehem skulde Maries son, han der blandt

konger blev den maegtigste, fedes. Til mange kundgjordes

det over den hele verden, hestehyrder ude pS marken,

vagtmaend ved borgens porte. Fra himlens skyer kom en

salig lysning, som omstralede vagtmaendene, heltenes mod
forvandledes til frygt. Men Guds maegtige engel sagde:

»sandsagn bringer jeg Eder, godt bud, stor kraft. Guds
fredsbarn, menneskers drot, er inat fodt i Betlehems borg.

I en krybbe ligger han, der er drot over alle, over himmel
og jord, konge her i verden, tapre ridderes og heltes born

tjener i hans hird«. Straks kom til den ene engel utallige

haerskarer fra himmeriges land, Guds stralende folk, hellig
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sang istemte de: »aere vaere lensherren over alle^ han,

stolkongen i det hojeste himmerige, fred over alle jordens

folk, som tjener Gud med villige hjaerterlt

Men hyrderne forstod, hvad englenes budskab beted, og

ilte straks ved nattetid ind til borgen for selv at se ham,
der var folkenes drot.

Beretningen haer holder sig jo med udelukkelse af de

apokryfiske evangelier til fortaellinger hos Lukas, men
havde denne fremstilling fSet lov til at vokse sig stor i

folkets fantasi, hvem v6d, om der da ikke kunde have

dannet sig en national tysk legende om Jesusbarnet i

Betlehemsborgen. den tapre ridder Josef og kong Herodes?

Som alt har udviklet sig, er det ikke sket, der er kun i

folkets minde blevet st&ende en rsekke sagnagtige traek p&
forskellig m&de knyttede til naturen, som den findes i

Nordeuropa, sm& fortaellinger, duftende af en poesi, der

herer folkeslag til, som ser p& naturen med barnets store

forundrede ojne og soger forklaring p& alt, ej ved viden-

skabelige skemaer, men ved en digterisk helhedsanskuelse.

Marie var den fagreste frue, og om hende og hendes

frelserbarn samles fortaellingerne.

Hun gik over bjaergene for at besege Elisabet, men
blev p& vejen overrasket af et vaeldigt uvejr. Hun segte

og fandt ly under en taet hesselbusk, og siden den dag

er hesselen et helligt trae, lynet sl&r aldrig ned deri, ingen

slanger finder tilhold under det. Derfor saetter man sine

steder i Tyrol dets gronne grene fast i vinduerne pS Maria

bebudelsesdag til vaern mod lynnedslag.

Maria var den yndigste dise, sedduftende blomster

bredtes under hende til leje, den gule snerre, stifmoder-

blomst, timian ; de store hvide snerlers blomster var hendes

saerkeaermer. Af duftende planter med stor, blS blomster-

krone, har hun beredt horren, hvoraf hun spandt tinned

til sin lille dreng. Den gule lysimachia nummularia, en

art »fredlos«, var hendes n&lepude. Af »levefod« (alchemilla)

var hendes k&be, »l0vemules« (linaria) eller »kaellingtands<

17*
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(lotus) blomster var hendes sko. Kort, blomster, der ved

deres fine form eller sode duft tildrog sig menneskers op-

maerksomhed, helligedes som naturens ypperste gaver til

slaegtens ypperste og dejligste kvinde, og der har jo mulig

knyttet sig til de enkelte af disse blomster saerlige legender,

der forklarede og begrundede navnet, men som nu er tabte.

Den lille fuglekonge traeder med ind i kredsen, der

omgiver gudsbarnet, som \k i krybben. En edderkop spandt

sit vaev over den lille drengs ansigt, Maria opdagede det,

fjaernede med sine haender gang efter anden de fine trSde

i frygt for, at de skulde komme i hans ojne, men edder-

koppen spandt bestandig p&ny sit vaev. Da kom en lille

fugl flyvende fra gaerdet, greb dyret og pillede hurtig alle

tr&dene bort. Til Ion for sin tjeneste mod himmelkongen
fik den kongetitel blandt alle fugle under himlen.

Hvad der skete i julenatten, at okse og aesel knaelede

for den nyfedte frelser, gentager sig hver gang kirkeklok-

kerne ringer den hellige juletid ind, hele naturen fejrer

hojtiden med bon og tilbedelse, men derom skal jeg tale

lidt senere.

Om Herodes' forfelgelse af den hellige familie er enkelte

sagnagtige traek blevne st&ende, men af og til forunderlig

sammenvaevede med en forestilling om, at Jesus langfredag

nat skulde vaere flygtet og have skjult sig for Joderne.

Dyr og planter vaerger og skjuler ham eller forrader ham
og velsignes eller forbandes til gengaeld. Man mk aldrig

draebe en edderkop, thi den spandt sit net over krybben,

hvori barnet IS, Herodes' blodgaerrige krigsfolk lod sig be-

drage og gik bort uden at undersoge den. iEsel og ko er

hellige dyr, thi da barnet Ik og fros i sine fattige klaeder,

varmede de ham med deres Slide. ^Eselet, som bar Jesus

ferst til iEgypten, dernaest atter hjem og endelig senere

p& indtogsdagen, fik korset soin maerke pk sin ryg til tak

for den evede kaerlighedstjeneste.

Meget skete pk flugten, Herren var skjult under en

tjorn, Iaerken rejste sig syngende, da soldaterne kom:
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»han er ikke haer! han er ikke haer!« Men en anden

fugl svarede: »haer, haer!« det var haerfuglen, i del samme
leftede tjornen sig op, s& Herren s&s. Derfor er tjornen

vedblevet at vaere en busk og haerfuglen m& soge sin fode

i snavset.

Andre fortaellinger siger, at Herren var skjult under

en risbunke; mynten forr&dte ham, salvien frelste ham,
ogsS siges, at lupinen blev forbandet, oliven velsignet ved

en lignende anledning.

B&de i Danmark og Sverige er legenden bevaret, om
hvorledes forfolgerne blev ledet p& vildspor:

Men Herren han talte till Josef altsa,

i somnen igenom en ande:

»Vak upp, tag Maria och barnet med dig

in i det egyptiska landet.«

Och nar som de kommo dar ett akergarde lag,

sa gick der en saningsman och sadde:

>Komraer det nagon och fragar efter oss,

s& sag, at du aldrig nagon sage!*

Och saningsman han svarade Maria alltsa,

han trodde, hon var ena frua:

>Jag hafver lofvat min Herre och min Gud,

att jag aldrig nagonsin skall ljuga.

Maria hon talte till den trogne saningsman,

som Gud henne sjelfver tillradde:

»Gack du nu straxt hem och tag folket med dig,

skar fort upp den saden, du sadde !«

Men efter kom Herodes den grymme tyrann,

hans hastar ofver alia mande springa:

»Har du sett en man med en qvinna och ett barn

kom ridandes allt pa en asninna?*

>Ingen har jag sett, som fardats har fram,

sen jag denna saden utsadde,

dd sag jag en man med en qvinna och ett barn,

kom ridandes alt pa en asninna.«
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Herodes kasta om sine hastar och sin vagn,

s& hastigt han dem kunde vanda:

>Ar dett nu sa langesen de fardades harfram,

sa aro de vid verldenes anda.<

Endnu en skildring medtager jeg, hvor den evangeliske

fortaelling, Maria og Jesus, trader midt ind i de gamle

hedenske Guders kreds. Det er i Finnernes folkeepos

Kalevala, 50de sang.

I den rige mands gard opvoksede ungmeen Mariatta,

Mariatta, smukke barnet,

denne lille, unge pige,

leved al sin tid i kyskhed,

uskyld havde hun i eje,

ene fisk var hendes fode,

bred og granbark hendes naering;

aeg af hons hun aldrig spiste,

ikke kod af far hun rorte,

havde vaedren naer det vaeret.

Ja, hun rorte end ikke malkekoens yver, eller satte sig

i slaeden, som droges af en felhoppe. Og nSr hun blandt

fjaeldene vogtede lammene, lyttede hun til den gyldne gegs

sang og spurgte den:

»skal jeg laenge ba3re bart hAr,

laenge vaere hyrdepige,

her pi disse flade moser,

marker klaedte smukt i tovskov;

mon en sommer eller tvende,

eller fern og seks kanhaende,

eller somre ti og flere,

eller ikke fuldt salsenge?«

Svaert var det for pigen at folge hjorden, thi

slanger skjuler sig i graesset,

ogler kryber om pa marken.

Da skete det en dag, at tyttebaerret, der oppe p& bak~

ken sad p& sin stilk, r&bte til jomfruen:
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»kom at plukke mig, du jomfru,

inden jeg af snegle aedes,

eller af de stygge orrae.

Hundrede har mig betragtet,

hundred taerner, tusind kvinder

og af born en utalt maengde,

ingen har mig villet rore,

ingen har mig stakkel plukket*

Da Mariatta bojede sig for at gribe det rede baer, som
hun havde sl&et ned med en gaerdestavr, sprang det

op p& jomfruens sko, fra skoen til hendes knae, hendes

bryst, hendes mund, og da folte det dejlige barn, at hen-

des bryst svulmede, baeltet blev hende for trangt og hyp-

pig dvaelede hun i den morke badstue.

Sa\ gik der ni m&neder og efter kvinders regning det

halve af den tiende, da kunde hun ikke baere byrden

laengere, men gik til sin moder:

»0, min egen, gode moder,
red mig seng, at varmt jeg hviler,

tsend og hurtig ild i badstu,

hvor en jomfru kan sig bade,

hvor en kvinde syg kan ligge*

Moderen irettesatte hende h&rdt, og da hun i sin nod

vender sig til sin fader, far hun svaret:

»bort fra mig, du falske skoge,

ga til bjornens bo i hulen,

daer du kan dit foster fode,

daer dit barn til verden bringe.*

I bevidsthed om sit hoje kald siger hun

>ikke er jeg nogen skoge,

jeg en hovding stor skal fode,

skal et sedelt foster baere,

som skal herske blandt de hoje,

ogsa over Wainamoinen.«
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Derpi kaldte hun Piltti til sig, den mindste blandt

hendes taerner, og befalede hende at gi ind i landsbyen

og bede om hus i badstuen, hos Ruotus (Herodes), der

bor ved baekken.

Den maegtige mand sidder, ifort sin hvide skjorte af det

bedste her, ved bordet og spiser efter de stores vis, si kom-
mer Piltti, der er lobet si ilsomt, at bakke og bjaerg, gran-

kogler pi heden, sand og grus i kaeret hvirvles bort for

bendes fod. Ruotus svarer vredt pi hendes bon, endnu

barskere hans fule hustru, at Mariatta kan gi ind i skoven,

daer er en badstue, i den en hestestald, hvor dyrenes varme

inde kan tjene hende til dampbad.

Jomfruen har ingen anden udvej, hun tager en riskost,

som bruges ved bad, i sin hind og iler si hurtigt, hun
formir, ind i den merke skov under svaere smaerter. Hun
bad til sin maegtige herre:

>skaenk mig, skaber, du, din bistand,

kom, mig n&dig at beskaerme,

i min smaerte fuld af moje,

i den stund jeg bittert lider;

pigens smaerte mildt du lindre,

kvindens ve du ej md glemme,
lad i noden hende trestes,

at hun ej for smaerten segner.u

Da hun kom til stalden, anribte hun hestene om barm-

hjaertighed, og dyret var kaerligere end mennesker,

Hesten dybt sin &nde drager

staerke fole varme puster

mod den kvinde, pint af smaerte;

men da hesten drager inde,

spredes varme som i badstu,

n&r pa ovnen vand man haelder.

Mariatta foder sit barn, laegger det i krybben pi he

blandt de mankesmykkede heste. Barnet voksede op, men
en dag forsvandt det fra hendes skod, og nu ledte hun
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alle vegne for at finde sit »guldaeble«, sin »lille solvstaengel«,

hun flyttede alt til side i huset, sogte under traerodder,

blandt blomster og graes uden at kunne opdage drengens

spor, s& medte hun omsider stjaernen og sagde:

»stjaerne, skabt af himlens herre,

sig mig, om du v6d det, kaere,

hvor skal jeg min dreng dog finde,

hvor mit gyldne aeble traeffe?*

Men stjaernen v&l det ikke, og vilde ikke sige det, om
den vidste det, tbi den skal

skinne p& den kolde hvaelving,

tindre p& den morke himmel.

M&nen v6d heller intet, den skal

ensom gennemvdge natten,

trygt den hele dagen sover.

Omsider moder hun solen, bojer sig for den og frem-

saetter sit sporgsmaal.

Fyndig solen hende svarer:

>drengen lsengst jeg noje kendte,

det er ham, som mig har dannet,

at jeg skal p& skyfri dage

lyse i min gyldne klaedning,

strale, svobt i solvklar k^be.«

Solen siger sS, at hendes barn sidder fast i mosen. Daer

fandt hun ham, bar ham hjem, og han voksede nu op
hos hende som en dejlig dreng, ingen kendte hans navn,

hans moder kaldte ham »Blomstenc og taenkte pS, at tiden

var kommen til hans d&b. En gubbe, Wirokannas, blev

hentet, men han afslog at dobe barnet, for den gamle, tro-

faste Wainamoinen havde givet sin kendelse, om det havde

ret til at leve.

Den gamle tryllekyndige helt var ikke s£n til at sige

sin mening:
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»drengen, som fra sumpen frelstes,

tyttebaerrets son, den lille,

ned han skal i jorden saenkes

ved en baerbevokset tue,

eller fores ud i sumpen
og med kelle daer ihjelslas.*

Men barnet svarede: »du gamle dare, ilde har du tolket

loven. Mangen tabelig faerd udferte du i din ungdom,
uden at du derfor blev draebt i sumpen eller dit hoved
knust med en kelle.« Da tav Wainamoinen, Wirokannas
debte barnet og viede det til konge i Karelen og til herre

over alle de maegtige.

Om Wainamoinen er der endnu at fortaelle, at

tung af harm han, vred og skamfuld,

taenkte pa, sit hjem forlade;

ned til havets kyst han vandred,

frem han kvad et skib af kobber,

trylled med sin sang en skude,

hvormed han styrede ud pa det store hav. Daerudefra led

for sidste gang hans rest om dage, der skulde komme, da

man vilde savne ham og hans harpespil. Hans bad for-

svandt bag synskredsens rand,

men hans strengestemte harpe
og dens klare, staerke tone,

sangen om de hdje helte,

lod i Suomi han tilbage

blandt sit Folk til evig glaede.

Saledes tager folkets fantasi de gamle esterlandske for-

taellinger op pa sin vis og tilpasser dem efter sine fore-

stillinger og sin made at tale pa. Sligt er vel i henfarne

dage mange gange gjort af de forskellige landes kunstnere,

der har afbildet den hellige familie. Spaniere har malet

personerne som Spaniere, Hollaendere som Hollaendere,
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Tyskere som Tyskere. Noget af det samme, for at gore

sig fortrolig med de gamle skikkelser, de gamle tiders

saeder, sker jo endnu stadig, sSsnart sm&born skal forst&

henrundne tiders tale og faerd. Den lille jyske dreng, som
har opfattet situationen, da Moses s& den braendende busk,

fortaeller, at han da horte en rest, som rSbte: »taej di

traesker aw, Moses, do stor o en helle staejlc En anden,

som ved en examen skal gore rede for Frode Fredegode,

forklarer, at der var s& stor sikkerhed, at man kunde

saette sin cykle, hvor man vilde, uden at den blev stj&let.

Men foruden at omdigte, at gore Herodes til en bojar eller

en finsk g&rdmand, Josef til en tapper ridder, Marie til en

borgfrue, oger folkene fortaellingerne med noget af den

barnlige, m&ske barnagtige tro, de selv ejer. Hver plukker

blomster i sin egen have og fletter dem ind i den krans,

hvormed de onsker at smykke Frelserens vugge, og s&

fremkommer omsider disse forunderlige brogede billeder,

hvor hedenske og kristelige motiver blandes, oges med
ejendommelige traek fra folketroen, der vil forklare egen-

skaber hos planter og dyr. De har grebet menneskers

sind blandt slaegter, som er gaede til hvile, og de ejer

endnu en forunderlig magt over det barnlige sind.

Og sS kommer der i folkets forestilling 6i mere. Jule-

nat for de mange, mange &r siden var himmeriges porle

Sbne, og glansen derindefra gjorde natten lys som den

klare dag, englenes lovsang lod og hele naturen s& og

lyttede i tavs undren. Men hvergang julefesten her p& jord

vender tilbage med taette t&ger, klingrende frost, fygende

sne, og mennesker pynter deres huse og moder i kirkerne

med de gamle julesalmers toner, da holdes ogs& Jul i

Guds himmel til minde om, hvad der skete i Betlehem,

og engang imellem oplever mennesker da at fk et glimt

at se af herligheden hist oppe.

I Gudbrandsdalen har man julenat set himmelske haer-

skarer drage ud i den stund, Herren fodtes, og man har hort

deres jublende lovsange. St&r man i Westphalen julenat under
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et aebletrae, eller i Schwaben p& en korsvej, kan man se himlen

&ben. I Frankrig fortaelles, at fromme bonder i landskabet

Cdte-d'Or har julenat set den hellige Jomfru, fulgt p& en strS-

lende sti, der lyste i regnbuens farver, af en engleskare drage

til slottet Grignon sammen med den hellige Regina, som
pk det sted led martyrdoden. En bonde i Tyrol var jule-

nat bleven forsinket p& sin vej inde blandt fjaeldene. Han
arbejdede sig mojsommeligt gennem den dybe sne for at

nS frem til broen over elven. Han horte da p& engang

rundt om sig, fra hver en gren, en busk, fra grantraeernes

toppe, fra de hoje levende hegn den lifligste fuglesang,

som nSr fuglenes tusinde struber jubler forSret imode.

Han kunde kende de forskellige roster, der var laerker,

drosler, bogfinker, mejser. Forunderligt, i det klare m£ne-
skin funklede snekrystallerne skinnende hvide, og den is-

kolde vind fo'r stodvis hen over egnen, da horte han
pludselig bjaeldeklang, en slaede, der funklede af guld og

solv, trukket af to kaempestore hjorte, kom korende. I

slaeden sad en bleg, mager, sortklaedt mand med korslagte

arme. Pk hovedet bar han en flad hue. Hurtig, som synet

kom, var alt atter forsvundet, der var end ikke spor i

sneen af slaedens meder eller hjortens klove. Hvad var

det altsammen? Ja, han taenkte nok, at sm&fuglenes sang

var en hilsen til den nyfodte frelser, men hvem manden
var, fik han aldrig at vide. S& hurtig, han kunde, ilede

han hjem, og n&ede netop fromessen julemorgen.

Fra samme egn naevnes et andet trsek. Nogle maend

var p& arbejde inde i bjaergene med at udbedre tommer-

renderne, ad hvilke man lod de faeldede traestammer glide

ned i dalen. Det var henimod jul, arbejdet var svaert og

mStte fortsaettes dag og nat, og folkene mistede belt tids-

regningen. Det skete da en nat henimod morgenstunden,

at de horte maegtige klokker kime, og blandt dem kendte

de grant lyden af deres egen sognekirkes, skondt den

mindst var syv timers gang borte. De standsede med ar-

bejdet, begreb slet ikke, hvad det betod, men bestandig
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led den hjemlige klang af deres egen kirkeklokke staerkere

og mere kaldende. Da udbred en af dem: »det m& nok
vaere julenat, og det er Kristusbarnet, som kalderU Alle

inds&, at s&ledes m&tte det vaere,
%

de satte hurtig deres toj

tilside, ilede hjemad og n&ede netop at komme juledag til

hojmessen.

P& Balkanhalvoen saettes lignende syner i forbindelse

med den 6te August, Herrens forklarelsesdag. Natten for,

ved slaget tolv, &bner himlen sig og alle traeer og planter

bojer sig til jorden for Herrens herlighed.

I Frankrig tror man, at Guds engle julenat stiger ned

fra himlen og i vinternattens kulde varmer sig ved jule-

blokken, den store traeklods, der luer i arneilden. Medrene

kan trygt forlade deres sovende sm&born og selv g& til

midnatsmessen. V&gner et barn og graeder, kommer Jom-
fru Maria og daekker det til og synger det i sovn.

Men hojtiden i Guds himmel har sit genbillede p&
jorden. Som i den forste julenat st&r hele den livlese

natur stille i tavs undren eller jubler i glaede. Julenat

standser hver rindende strom (Sverige). I Schwaben siges,

at solen julenat gor to glaedeshop og derpS aendrer sit lob.

Kirkeklokkerne, der jo er debte, taler sammen julenat

kl. 12 (Flandern). Rundt omkring i Europas lande lyder i

den hellige nat klang fra dybet, fra sunkne kirkers og

klosteres hellige klokker, de ringer ogs& menneskeverde-

nens fest ind. PS kirkeportalen i Bozen er to stenlover

udhuggede. N&r orgeltonerne og salmesangen under fro-

messen julenat n&r dem, broler de af glaede. Kaempehoje

og stensaetninger, i hvilke fortids helte skjulte deres gods,

Sbnes under midnatsmessen eller mens kirkeklokken sl&r

de tolv slag; ligeledes »lufles«, »blomstrer« alle skjulte

skatte den nat, forlades en kort stund af deres vogtere, og

mennesker, som er hurtige nok, kan ose med begge haen-

der i gulddyngerne og komme levende fra forsoget. Ja,
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det er som den nat hele naturen drager sleret fra sin indre

herlighed; om det sk er den h&rde, ufrugtbare landevej,

er dens stene forvandlede til guld. De vaeldige klippe-

stykker, der ligger opdyngede pS de aeldgamle stensaet-

ninger i Norraandiet, drejer sig rundt under midnats-

slagene. I Bretagne sker det ny&rsnat en gang i hvert

hundred&r, at stenene drikker i Sen. »S&snart midnats-

slaget led fra kirket&rnet, hertes en staerk larm pk heden,

og man sk ved stjaerneskinnet, hvorledes alle de store

stene forlod deres pladser og styrtede ned mod vandet.

De tumlede ned ad skraenten, idet de stedte og puffede

hverandre som en flok drukne kaemper. Men hvert sted,

hvor der havde stSet en sten, var en brend, fuld til randen

af guld, solv og kostbare stene. « De personer, som var

tilstede, fyldte deres lommer, »men straks hertes en hul

larmen og bragen, som nkv en storm rejser sig i det

fjaerne. Det var stenene, som var faerdige med at drikke

og knuste alt, hved der kom dem i vejen.« Et andet sted,

ogs& i Frankrig, fortaelles, at Jomfru Maria under jule-

messen tager plads pk den sterste sten, mens alle de andre

af glaede danser rundt om hende.

I de nordiske lande kender man intet til alt dette, men i

Sverige \€d man dog, at det taendte lys, der s\kv pk julebordet,

deler sig i to flammer, luen danser og braender med en

glorie om sig, altsammen udtryk for at himlens Gud den

nat delte sit vaesens magt og herlighed med sonnen.

I visse m&der kan man jo haer sige, at ilden, det ene af

elemfenterne, tjenende tager sin plads i julens fest sammen
med andre vidner fra den livlose natur, varmer, lyser,

bringer julebud. Noget lignende gaelder vandet. I mid-

natstimen julenat, s&laenge klokkeslagene lyder, forvandles

alt vand, det stillest^ende i damme, kilder, seer, det strom-

mende i baekke og floder, til vin. Ganske fa\ mennesker

bliver vidne til underet; kun tilfaeldigt traeffer det sig, at

nogen far den kostelige drik at smage. Under alle om-
staendigheder ma man haer, ligesom overfor andre af den
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skjulte verdens hemmeligheder, tie, ellers straffes man.

Enhver nyfigenhed, ethvert overmod straffes. Slipper man
med et alvorligt orefigen, kan man prise sin lykke, ellers

bliver man stum, man blindes. En rest lyder: »alt vand

er vin, dine ojne mine!« Eller det hedder: ». . . dit hoved

er mitU og vedkommende drukner, fSr hovedet afrevet,

kort sagt, mister livet (Tyskl., 0stpr6jsen, Bohmen).

Der er laegedom i vandet, som oses den hellige nat,

den syge drikker sundhed af sk&Ien, der bringes ham jule-

nat; datteren, som bragte sin fader det, anede ikke forvand-

lingens hemmelighed. Og vandet har en anden egenskab:

det holder sig hele &ret rundt ufordaervet.

Noget forskellige tider angives. I Sverige Lussinatten,

pk Saelland, og da forresten ogs& rundt om i Tyskland,

ny&rsnat. Samme nat forvandles p& Island 0xar&ens vand

til vin. Fremdeles naevnes Kongenat (Bohmen, Italien),

p&skenat (Harzen, Pommern og vel flere steder, Westphalen

f. eks.), St. Hansnat (Languedoc), endelig natten for Mortens-

dag, alle steder med samme grundtraek, at vandet festnat-

ten forvandles til vin og f&r laegedomskraefter. I forbin-

delse hermed stSr s& folkelroen, at vandet 2den juledags-

morgen (Sverige) og ny&rsnat baerer flede, og at de ferste

dyr, der drikker af det, f&r dets kraft. Det kendes her i

Danmark, s&velsom i Tyskland, Frankrig og Engelland.

Det ser nu ud til, at her en hedensk forestilling er

bleven kristnet. Man har fra aeldgammel tid antaget, at

vand, der ostes p& festdage, havde magiske kraefter. Denne
tankegang er bleven kristnet under indflydelse af de evan-

gelier, der knyttedes til juletiden, Herrens fodsel, dSb, bryl-

luppet i Kana, hvor undervaerket skete, at vand forvand-

ledes til vin. Et traek endnu stSr hermed i forbindelse,

at ny&rs-, konge- el. julenat standser flodens strom, og

nSr den atter begynder at rinde, er der solvpenge eller

guldstev i vandet (Bohm., Ungarn, Grsekenl., S. Ital). Men
det g&r her som andre sleder, hvor mennesker f&r gaver

fra den skjulte verden; man tror, det er urent vand, ka-
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ster det bort og opdager for sent ved de glimrende rester,

hvad man har mistet.

Det er til at forstS, at hvor den livlose natur holder

fest, vil den levende ej st& tilbage. Urter og traeer skyder

knopper, gronnes, blomstrer og saetter frugt julenat. Der

er m&ske i disse fortaellinger noget som en udvikling af

det gamle motiv: af Isai torre stub skod en frisk gren,

Josefs stav gronnedes i templet, — s&ledes gronnes de

visne, dode urter ved midvinterstide, n&r kirkeklokkerne

ringer budskabet om verdens Frelsers fedsel ud over

jorderige.

Pk Island st&r der et ronnetrae, plantet over et par

uskyldig dnebte seskendes grav. Hver julenat gronnes

dets grene, og der st&r taendte lys p& dem. De slukkes

ikke, hvor h&rdt end stormen blaeser, hvor taet end sneen

fyger. I Danmark fortaelles, at »foldblad«, veratrum, blom-

strer julenat kl. 12. I Tyskland er det alrune, mandragora,

og bregnen, som springer ud; den sidste ogs& ny&rs- eller

»Berta-nat« o: natten for 6. Januar. Humlen skyder trods

sne og kuld fingerlange gronne skud, som dog synker i

jord i det ojeblik, de sidste slag af midnatsklokken for-

stummer. Ligeledes saetter hyldetraeet blomst, og rosen fra

Jeriko Sbner sig. Den sidste er en erkenplante fra Palae-

stina, Syrien og Arabien med hvide sm&blomster, anasta-

tica. NSr planten torres, bojer dens grene sig kugleformigt

sammen som et blomsterhoved, men s&snart den blodes af

regn eller saettes i vand, ibner de sig. Sagnet fortaeller

om den, at den spirede frem i Maries fodspor under flugten

til iEgypten. Den &bner sig julenat, n&r den saettes i vand,

eller nok heist i vin, og varsler da i &rets lob en rig af-

grode. Mange af disse planter er bragte til Vesterlandet

af pilegrimsfarere b&de i middelalderen og i nyere tider.

I Elsass vistes et rosentrae, som bar en blomsterknop, der

&ret igennem var lukket, men som julenat udfoldede sig,

lod den sodeste duft udstromme, mens en str&leglans i den

morke nat udgik fra den. Den var en gren af den busk,
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Jomfruen pk vejen til iEgypten havde haengt sin lille drengs

klaeder pa.

Mynteurten, mentha pulegium, blomstrer p& Sicilien

ved St. Hanstide. Sk plukker man den og gemmer den til

at pynte »krybben« med, hvori en lille dukke, som fore-

stiller Jesusbarnet, laegges. Anvendt saledes blomstrer den

atter julenat kl. 12. Endelig naevnes ogsa fra Italien nyse-

rod, helleborus, som en af de planter, der julenat hilser

Frelserens komme.
Den engelske Glastonbury torn, der ogsa horer til de

blomstrende planter, har sin egen saga.

Det er nu mange hundrede ar siden, at den hellige

Josef af Arimathaea kom til England fra det Hellige Land.

Sammen med sine folgesvende hvilede han sig, traet (weary)

som han og de alle var, pa Weary-all Hill, men inden han
satte sig ned, drev han sin tjornekaep i jorden. Da han
atter vilde tage staven, havde den sl&et rod, sa blev den

staende, gronnedes og skod friske skud, og hver julenat i

Herrens fodselstime blomstrede den. Lige til dronning

Elisabets tid stod den urort med to staerke stammer, men
da blev den ene faeldet, den anden, der havde tykkelse

som en mand, blev i lange tider sogt af fremmede som en

stor naturmaerkvaerdighed, og kobmaendene i Bristol lige-

frem drev handel med dens blomster, som de endogsa ud-

ferte til fastlandet. I arenes lob var mange aflaeggere

tagne, en af dem havde dannet et nyt trae med alle moder-

stammens egenskaber; den stod pa en bakke i naerheden

af abbediet Glastonbury i Grevskabet Sommerset. Endnu
under Karl I's regering (1625—49) overraktes hver juledag

i et hojtideligt optog kongen og dronningen en blomstrende

gren, som natten i forvejen var afskaren, fra denne busk.

Under borgerkrigen, som fulgte, blev Glastonbury tornen

faeldet og braendt af Puritanerne, men mange aflaeggere

fandtes rundt omkring, som overlevede krigens omskiftel-

ser, og de blev ved at fejre julenattens fest ved at pynte

18
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sig med taette, hvide blomsterklynger. En s&dan groede i

Quainton, Buckinghamshire.

Nu er imidlertid intet i denne verden uforanderligt.

Om ved kvei 1750 blev ved parlaraentsbeslutning den pave-

lige kalender indfert i England, hvor alt hvad der stam-

mede fra papismen, var ilde ans£t. Julius Caesar var ingen

papist, derfor holdt man fast pa hans gamle beregning af

&ret, og s& tvivlende og uvilligt p& parlamentets nye moder.

Der samledes da julenat tusinder af mennesker med lygter

og lys om tornen i Quainton. Den plejede altid at skyde

knop juleaftensdag og st& hvid af blomster juledag, men
den 24—25. December, ny stil, var der hverken knop
eller blomst nogensteder at opdage, og alle var enige om,

at paven og parlamentet havde uret, og naegtede derfor at

g& i kirke og holde jul med deres venner. Folk medte

atter den gamle juleaftensdag, 5. Januar n. St., da stod

tjornen i knop og blomst som saedvanlig, og erklaerede sig

derved imod parlamentet. Sagen blev s§l alvorlig og sin-

dene s& forbitrede, at praesterne rundt om daer i egnen gik

ind p& ogs& at holde den »gamle juledag « hellig, og de

forskellige blomstrende tornebuske har ikke kunnet boje

sig under de nye tiders krav, de vedbliver at helligholde

kongedag for juledag. Det har i Sommersetshire vseret

skik, at egnens ungdom kongenat samlede sig under tjor-

nen for at lytte. Man kunde here ligesom en fin knaekken

i knopperne, n&v de Sbner sig. I Lancashire moder folk

fra hele omegnen ved midnatstide kongenat for at se den

blomstrende tjorn. Der siges ogsS i Kew Gardens at vaere

aflaeggere, som blomstrer den dag i dag i juletiden.

Ja, alle urter blomstrer julenat under midnatsmessen

og baerer fro, selv s&danne, som gemmes i en kselder;

traeer med, ej blot Glastonbury tjornen i England, men
aebletraeer i Mellemtyskland.

»Taet ved Nurnberg stod der (1430) et vidunderligt trae.

I Srets r&este og styggeste tid, altid kun julenat, da jom-

fruernes Jomfru fodte Guds son, bar det aebler sS store
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som enden af en tommelfinger. I den tid har vort faedre-

land saedvanlig alt i to m&neder vaeret daekket med dyb
sue og islagt, mens barske vinde haerger det, og disse

uvejr mk haver og traeer lide under. Derfor slkr man for-

undret stille, nkv man ser traeerne baere aebler, hverken

for eller senere, men kun juleaften. Mange trovaerdige

maend fra NQrnberg og Omegn havde for skik hvert kr

at komme og v&ge natten igennem for at prove, om det

var sandt. Et ganske lignende trae findes i bispedommet

Bamberg. « Andre steder fra kender man den samme
fremtoning. Ved byen Trebur i Hessen stod der et trae,

der julenat bar aebler, som man &rlig plejede at bringe

landgreven. I bispedommet Wurtzburg vidste man at for-

taelle om ikke mindre end to frugttraeer, der, skont der

endnu juleaften intet tegn er til noget usaedvanligt, dog

ved midnatstide pludselig udfolder knopper, blomster, og

naeste morgen sidder der da aebler sk store som hassel-

nodder pk grenene.

Pk Sicilien fortaelles, at traeer klaeder sig julenat med
lev, deres blomster udfolder sig, og grenene tynges af

frugter, men det varer kun ganske kort, netop den tid, da

Herren fodtes og modtog Jesusnavnet. Gor nogen forsog

p& at plukke frugterne, svinder de bort mellem bans

haender.

I Tysklothringen sk folk, som julenat gik til messe med
undren et aebletrae sik hvidt af blomster, det var vaedet af

et uskyldig draebt barns blod. Syriske kvinder mener, at

frugttraeer bojer deres grene til aere for Herren kongenat,

de haenger en klump dej i et klaede pk dem.

Den stumme, jordbundne skabning, urter og traeer, stSr

sk rede i tavs aerefrygt og venter under efter&rets storme,

vinterens snefog og is pk Herrens fodselsstund for s&, det er

det eneste, den magter, ved midvinterstiden at smykke sig

med for&rsblomster og sommerfrugter, det er jo da at vente,

at dyrene, der ogs& er Herrens, ej vil sik tilbage. Alt ved

hans forste leje i krybben tilbad okse og asen ham, der

18*
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skulde lose alskabningens b4nd, ogsS deres; og i taknem-

melig ihukommelse af den stund har dyrene nu gennem
mere end 6t &rtusinde hver julenat knaelet og bedet, og de

gor altid s& endnu, n&r kristne raennesker ringer julenat-

tens hojtid ind. Endnu hver julenat i Herrens fodselstime

knaeler de og tilbeder og bdjer deres hoveder for Frelseren.

Og hvad de begyndte, der var menneskene naermest, okse

og aesel, har andre efterfulgt, s& nu er det de vilde dyrs

skare, i de dybe skove, p& de merke heder, der i den

stund modes i tak og bon til Frelseren.

Husdyrene bliver her forst tale om. I julenattens stil-

hed rejser kvaeget sig, koen, oksen, tyren, dernaest vender

de alle hovederne mod est, nikker tre gange, knaeler og

beder. I engelske sagn fortaelles, at koerne broler, i syd-

italienske, at deres horns spidser lyser. Sommesteder i

Sverige hedder det sig, at man m& sige dyrene, at det er

juleaften, sk kan de se ind i fremtiden og f&r talens brug;

men det almindelige er, at kvaeget selv \*6d, n&r stunden

koinmer, hvad enten det efter folketroen s4 er julenat,

som vi nu fejrer den, eller den gamle juledagsnat, vor

kongenat, sydligere landes epifania, eller sjaeldnere ny&rs-

nat. I katolske lande sker underet ved midnatsmessen,

n&r praesten, efter at have viet brodet, lofter det, som nu
er Herren selv, op og viser det til menigheden, der tavs

og aerefrygtsfuld synker i knae. I protestantiske lande sker

det saedvanlig, mens de tolv midnatsslag lyder. En enkelt

efterretning lyder pS, at dyrene beholder talens gave til

lste juledags middag.

Ja, thi dyrene ikke blot knaeler og tilbeder i tavshed

eller som engelske sagn siger, broler, men de erholder i denne

korte stund tillige talens brug. I sydligere lande fSr det

knaelende og bedende aesel maele og kan sk dog ^ngang

om Sret klage over menneskenes ubarmhjaertige h&rdhed

imod det. Det gaelder forresten ogs4 andre af husdyrene.

At sligt sker, er husbonden ukaert, han serger derfor jule-

aftensdag for at give kvaeget rundeligt foder, at den vaerste

Digitized byGoogle



KRISTNE JUL 277

brod kan tages fra anklagen. I nordligere lande (Norge,

Frankr.) er hesten tr&dt i aeselets sted. den knaeler og til-

beder som sin sydligere fraende.

Dernaest mk f&rene naevnes. Ude pk markerne vender

de deres hoveder mod est, gkr i procession og bojer sig

ydmygt for Herren, som f&rene i Betlehem den forste jule-

nat. Det er et gudfrygtigt folk, f&rene. En hyrde i Lim-

burg var en aften ved at samle sit kvaeg og drive det

hjem, da han til sin forundring sk hele f&reflokken ligge

pk knae. Han forstod, at der m&tte vaere noget saerligt pk
faerde og gjorde som de, hvorp& han atter rejste sig, tr&dte

et par skridt frem og opdagede, at der mellem nogle ris

Ik et omfaldet kors. Hvor dette var fundet, blev der

senere bygget et kapel til den korsfaestedes aere.

I Norge beholder man ikke julenat hunden og katten i

stuehuset, de lukkes inde med de andre dyr i fjeset til

deres husfaeller, som ikke mk forstyrres, hvorfor tjeneste-

folk, som ellers sover i staldene, den nat fkr sengeleje

med husbondfolket. Hanen maerker ogsk festens hojtid

og galer fra sin rane hver klokketime natten igennem.

Som lovsang og bon lyder fra menneskers boliger, fra

de hoje, hvaelvede kirker, i nattestilheden op imod himlen,

lyder der et tusindstemmigt kor fra dyrenes verden, fra alle

de fredlose, der lever ude i den store naturs merke. Ogs& fra

den nye verden klinger roster. Indianerne i Canada's ende-

lese skove sneg sig lydlost afsted for at kunne vaere vidne

til, at de vilde dyr tilbad den Store And. Ja et enkelt

traek peger endogs& hen pk at julebuddet har nkei fiskenes

verden. Ellers siges fiskene at fk maele p&skenat.

Alle er det dog ikke, som i den hellige nat v&ger og

beder, soen gor det ikke, sSlidt som ravnen, der horer til

djaevelens folge, og tudsen, der sikr troldkvinder naer, —
de sover.

Her er jo, nSr man ser nojere til, to forskellige traek,

som kommer frem gennem disse fortaellinger. Det ene, at

dyrene knaeler og tilbeder, det andet, at de taler sammen.
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I det sidste, som i fortaellingen om, at julenat dyrenes

bfind losnes, sS de g&r frit omkring, ligger, s&vidt jeg ser,

udtryk for frigorelse: rosten, der var bundet fra synde-

faldet af, s& dyret var bleven stumt, loses, og b&ndene,

hvis knuder mennesker har knyttet, loses ogsS; en lille

kort stund, der kan taelles i ojeblikke, bliver det bundne
dyr frit.

Hvad sprog taler dyrene sammen? Herhjemme mener

vi, at det er slaegtens forste sprog, det hebraiske. Italienerne

tror ogs&, at dyrene oprindelig har vaeret talende, men
blev stumme, og forst ved Herrens fodsel fik raund og

maele p&ny, men der oplyses intet om deres m&l, kun s&

meget siges, at det kun er givet ganske enkelte at forslS

det, s&ledes sondagsborn, eller folk, som baerer et skaer-

torsdags-aeg hos sig, eller n&r det sjaeldne tilfaelde indtraeflfer,

at den, som er naervaerende, har ni sSler under sine stovler

og dertil bregnelov i dem. Bedst er det ej at soge at ud-

grunde deres hemmeligheder, de tilhore dyrene alene.

En lang raekke fortaellinger haerfra Norden, og forresten

fra mange andre lande, gSr med noget forskellige traek ud

p& at skildre, hvorledes det er gSet mennesker, som har

provet p& at lure sig til kvaegets hemmeligheder. Snart er

de blevne mishandlede eller draebte af dyrene eller deres

usynlige vogtere og venner, snart har den lyttende hus-

bonde Set sin egen, naere dod at vide, idet okserne talte

om, at de dagen efter skulde fere ham til graven. M&ske er

grundmotivet her, at oksen, inden hesten brugtes som
traekdyr, er anvendt til at fore dode til jorde, deraf kan

deres samtale om forest&ende korsel med deres dode hus-

bonde vaere indkommet. Kort, alle disse sagn ender med
ulykke; troster kvaeget sig ved, at der er meget korn

endnu i halmen, de fodres med, lader deres herre halmen

taerske om, og b&de han og dyrene dor.

Det er jo klart, at her et motiv udenfor de bibelske

fortoellinger m& have gjort sig gaeldende, hvilket det sd

har vaeret. At dyrene i det hele taler, kan jo simpelthen
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saettes i forbindelse med det bekendte aeventyrmotiv: »den-

gang da dyrene kunde tale«, som atter let kunde knyttes

til julefestens hojtid og alskabningens bon og lovsang.

Endnu et traek m& ikke forbig&s. Biernes lille travle

flittige folk, som har vaeret s& fast knyttet til menneske-

verdenen, at barns fedsel, bryllup og jordefaerd er blevet

dem meldt som andre, der stod hjemmet og familien naer,

— altsS bifolket synger ogsS julenat sin salme til frelse-

rens sere, ja, man g&r ud for at lytte ved kuberne, og

hvor der som i Nordengland har vaeret strid om den rette

tid at fejre julen, har bierne, ligesom tornen i Glastonbury

og dens slaegtninge, bestemt holdt p& den gamle julenat,

natten mellem 5—6. Januar.

Lytter man julenat til deres sang i England, horer

man:

»A1 verden r&be med glaede for Herren, tjener Herren

med glaede, kommer for hans ansigt for frydeskrig! Render

at Herren er Gud, han har skabt os, og ikke vi selv, til

sit folk og til den hjord, han foder.

G&r ind ad hans porte med pris, ad hans forg&rde med
lovsang, takker ham, velsigner hans navn!

Herren er god, hans miskundhed varer evindelig, og

hans sandhed fra slaegt til s)aegt.«

Sl&r man s3l op i sin Bibel, s6r man, at det er nr. 100

i det Gamle Testamentes salmebog.

X
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Juleaften har bud til de allerfleste blandt os. NSr jule-

klokkerne ringer, kalder de for os gamle dede op af

grave, milde ansigter, str&lende ojne, vi horer blede ord

blandede med klangen af en laengst forstummet salmetone.

Vi ser en glad borneflok, et gront trae med lys og frugter,

hvor unge og gamle modes med milde tanker og kaerlige

ord. Vemodigt kommer minder frem, det ene efter det

andet, og der er i juleklokkernes kimen noget som et

svar p& menneskehjaertets suk efter fred. S&ledes er

det blevet i tiden, julen er som ingen anden hjemmets

fest. Om den har vaeret det altid, er vel tvivlsomt, men
den er blevet det, her i Norden, i Tyskland, i England og

blandt engelsktalende folk, dens fest er blevet et stykke af

vort inderste felelsesliv. Derfor ser man, hvor nordiske

folk faerdes, har juleaften bud til dem, i den gnsomme
snehytte hundreder af mile borte fra den naermeste men-

neskelige bolig, ude p& det stormrerte hav, under krigens

raedsler, i faengsler som i kongers slotte. Og juleaften har,

netop fordi den er bleven hjemmets fest, ogs& gjort sin

magt gjaeldende over menneskehjaerter, der endnu er langt-

borte. Laengsler og minder, blede, milde, vemodige, laengs-

ler og minder, der under dagligt slid, taerende bekymringer

staerkt er tilbagetraengte, vaelder op, bryder daemninger i

sindet, dugger ojnene og — gor os atter en lille stund til

born.

De folgende blade indeholder nogle f& skildringer, sam-

mensegte rundt om fra. Julen er den samlende tr&d haer,
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ligesom tanken om at holde jul i det »gamle land < er det,

som samlede de hundreder, ja vel tusinder, som med »jule-

skibene* soger tilbage til de nordiske lande for endnu en-

gang at se de kendte steder, de stuer, hvor barnets vugge

stod, here de kendte roster ogs& af juleklokkerne, som
ringede festen ind og gjorde hjserterne glade, da de endnu
ikke vidste, at noget Amerika var til.

Julefesten, der nu samler os alle, ja som endog med
sit juletrae er tnengt ind i Presbyterianismens faste borg,

Skotland, var ogs& engang bleven politisk, mens Cromwell

sad ved roret, da der i et stridsskrift fra de dage siges:

»nuomdage sporger alle Papister, Jesuiter, Joder, alle uvi-

dende, overtroiske personer efter en gammel, gammel, gam-

mel, overm&de aldrende og gr&skaegget herre ved navn

»Jul«, som tidligere horte til deres gode bekendte. Den,

som kan angive, hvor den herre findes, skal som findelon

f&: en velsignelse af paven, hundrede kavalermaessige eder,

fyrretyve kys af lose kvinder og udsigt til den forste ledige

plads som aerkebiskop Disciple fra de lserde skoler

g&r ind pS g&rdene og venter at ik staerkt ol, julepostejer,

oksesteg og sveskesuppe. Bort med jer, I hedninger! Dette

er altsammen overtroiske retter, eders maver m& maettes

med den sunde laere.t

Det gik dog altsammen over, ikke uden straffe, mis-

handling og forfolgelser, ganske vist; efterh&nden kom alt

ind i et andet spor, og nu er julen, som de folgende blade

viser, blevet hjemmets, mindernes, h&bets fest.

Stockholm 21. December 1902.

Det er dog dejligt med julen, den bliver aldrig en hver-

dagssag for os, men kommer hvert &r lige ny og lige festlig,

og s& gammel som jeg er, glaeder jeg mig hvert §lt pSny
til julen, ja, om det s& skal vaere til alt det arbejde, al

den mangfoldige besvaer, der ledsager den. Nu har vi fiet

rengjort, hver en krog i vort hus er skuret og pudset,
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peberkager og sm&bred er bagt, alle slags gode sager hen-

tede hjem, imorgen skal juleskinken gores istand, bukke

og grise af peberkagedejg garneres med »krumelurer«, s&

de bliver rigtig fine, og julestagerne forsynes med lys.

Dernaest skal vi bage safransbred, — det synes farbror jo

ikke om, husker jeg nok, og var farbror kommen, s&

havde vi vel sl&et stort p& og budt pS en helstegt gris,

der skulde hel ind p& bordet, med et aeble i trynen, som
den \& p& fadet, men nu vil vi, som saedvanlig, nojes med
juleskinken. »G15gg« skulde jeg ogs& brygge, sk flammerne

slog hqjt op, det gor jeg under alle omstaendigheder. S&.

havde farbror f&et »doppa« til middag juleaftensdag, d. e.

skiver af h&rdt bred og »limpor« dyppede i det kogende

skummefedt fra gryden med flaesk og salt ked, og som
spises med myseost pS. Dertil juleel, redt, brunt og godt.

I ser, at vi spiser meget i juletiden, og man m& have en

god fordojelse for at vaere med, men alt er s& fornojeligt.

Jeg synes nu ikke om ludfisk, hien spiser dog altid pligt-

skyldigst en portion juleaften.

S& synger vi julesange, nSr »granen« taendes, derp^drik-

ker vi hjemmebrygget biskop og onsker hverandre en god jul.

Klokken er imens blevet syv, og vore slaegtninge i P. gor det

samme tid, og vi enske s& dem og Eder en god jul og

spiser aebler, nedder og andet »nam-nam*. Vi danser derp&

alle store og sm& om >granen« og synger: »nu er det jul

igen, og julen varer ved til p&ske«. Lille Inger vil aldrig

here op med at danse, men p& £ngang horer vi en vaeldig

banken pk forstuedoren og »julegubben« med hvidt h^r og

skaeg og red hue kommer ind med en pose eller kurv og

sporger: »bor ikke haer en lille pige, som hedder Inger?«

Hun traeder frem, er b&de undseelig, lidt bange og glad,

holder sig for en sikkerheds skyld fast ved mammas kjole,

og tor knapt se p4 julegubben, mens hun nejer og siger

tak. Han g&r imidlertid efter at barnet har fSet nogle

julegaver, og hends glaede er stor.

Vi andre spiser vor kvaeldsmad, ferst ludfisk og gred,
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grod med en bonne i; hvem der fSr den, bliver forst gift.

Astrid og Torun kan naturligvis intet mere spise, de er

for laenge siden »fagennaette« og venter bare p&, at kurven

med julegaverne skal blive b&ret ind. Omsider kommer
den jo da, fuld af pakker, p& hver pakke hjemmegjorte

rim, jo dummere jo bedre, og dermed f&r alle hemmelig-

heder deres forklaring, og man har, det forstaar sig, lyst

til at omfavne hele verden.

Juledagsmorgen, — aldrig lyder klokkeklangen festligere

end da, — g&r alle, der kan vSgne, i »julottan« og synger

af hjaertens lyst: »Var helsad skona morgonstund,« ja, om
I to kaere venner sk kunde have vaeret med!

NORRLANDSBILLEDER. JUL

N&r sommeren og efter&ret er forbi, og de hoje pak-

huse, som indrammer havnene i de norrlandske byer, er

fuldpakkede af vinterforr&d , nfir sefarten er ophert, om
ikke p& grund af is, s& dog af frygt for dens komme, som
erfaringen har laert kan ske s& hastig, n&r bender i storste

huj og hast har gennemplojet deres mark efter den sene

host, n&r sommerens byggeforetagender er bragte til ende

og »bradg&rdarnes« temmerstabler udskibede og sendte

bort, — s& begynder Norrlaendingen at laenges efter vinter.

Der er jo nemlig den store forskel p& forholdene i

Norrland og hjemme i Danmark, at medens den danske

arbejder velsigner den milde vinter med fortsat arbejds-

fortjeneste og sm& braendselsudgifter, men gruer for den

tid, da frosten f&r naeringskilderne til at stivne og tvinger

ham ind p& den tunge vej til Samaritanen og understot-

telsesforeningerne, s& er for den norrlandske arbejder den

tid vserst, som hverken er rigtig sommer eller vinter.

Sommertravlhed og vintertravlhed er to vidt forskellige

ting, og til den sidstnsevnte horer som livsvilkSr frost og

sue. Disse to kan nemlig bane vej, hvor for ingen var,

og derved muliggore arbejde, som for var umuligt, og til

sddant horer just Norrlaendingens vigtigste arbejde — skov-
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arbejdet. NSr isen sl&r bro over se og elv, nSr frosten gor

de sumpede skovegne tilgaengelige, medens sneen baner

vej ind imellem stammerne i de milelange skove, s& spaen-

der den arbejdslese arbejder sin ransel, tager okse og

sav med sig og g&r til skovs, og daer har i alt fald hidtil

ingen behevet at soge forgaeves.

Vinteren kommer i almindelighed hastig og heftig. Efter

nogle f& mislykkede forseg med snesjap og et par graders

kulde, som alle \€d kun er falsk allarm, hugger den en

skonne dag ind med 10—15 graders kulde. S& stiger tem-

peraturen atter noget samtidigt med, at sneen begynder at

drysse, ferst sagte og behageligt, sk staerkere og staerkere,

det blaeser op, og pisket af den barske nordenvind farer

snestormen rasende hen over landet, bredende et fodhojt

hvidt taeppe over by og land og granernes kroner. Tre

dage, siger man, at en s&dan snestorm skal vare, og det

er forbavsende, s4 det i regelen sl&r til.

Men n&r stormen har raset ud, er det vinter i Norr-

land, med gnistrende kulde, klingende slaedefarter og hqj,

ren, sollys luft, hvori de blfi dampe fra snetaeppet fSr

lov at haenge som fine draperier, uden at det svageste

vindpust river dem itu.

S& befolkes skovene, men i byerne er der tomt og tyst

overalt, hvor der for var friluftsarbejde og travlhed!

Dog ikke blot i byerne er stilheden folelig; inde i de

tusind hjem, hvorfra familiefaderen er dragen bort og har

ladet konen og bornene tilbage, foles tomheden; rigtignok

er »gumman« glad over, at der er arbejde, og at hun en

gang hver fjortende dag f&r postanvisningen med ny for-

staerkning til det tomme spisekammer, men hun har i alt

fald ondt af gubben, som m& ligge derude langt fra hjem-

met i den luftige »timmerkoja«, f&r d&rlig mad og ingen

har, som pusler om ham, n&r det tunge dagsvaerk er endt.

Men hun finder sig i det og troster sig med, at til jul

kommer han igen, og s& skal der atter blive fryd og glaede

i hjemmet.
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Ja, for til julen kommer alle de bortdragne tilbage,

kommer med hjemlaengsel, juleglaede og en artig lille skil-

ling i lommen. Derfor bliver julen her p4 s&mange steder

en dobbelt hojtid, som fejres laenge og grundigt, ofte des-

vaerre for grundigt, fordi folket endnu p& s& mange steder

betragter livsglaede som ensbetydende med — braende-

vin. Dette er s&meget mere beklageligt som Norrlaendin-

gens »51sinnec sjaelden er det fredeligste, men i reglen

giver sig udslag i traette og slagsm&l. Om det er et tegn

p& ringere kultur og rester af gammelt nordisk vikinge-

sind, er ikke tilstraekkelig bevist, men det er et faktum,

om hvilket enhver svensk avis taler tydeligt nok i dagene

nsermest efter alle hdjtider og som ofte blander malurt i

juleglaedens baeger.

Som overalt i Kristenheden f&r handelen med julegaver,

»julklapper«, forretningsvirksomheden til at kulminere ugen

for jul. Julehandelen forberedes sidste eller naestsidste son-

dag for helligdagene ved at de handlende skilter med deres

varer. Denne »skiltsondag« lokker alle mand ud p& ga-

derne for at betragte de pragtfuldt oplyste vinduer, hvor

den ene geniale id£ forseger at overbyde den anden i

m&den at gore fristelserne s& uimodst&elige som muligt.

Nogen handel i butikerne tillades ikke; det vilde vaere

utaenkeligt i et sk rigoristisk kirkeligt land som Sverige,

hvor det er umuligt for en rejsende at fS noget at spise

pS et offentligt sted om sondagen i kirketiderne. De tusinder

af mennesker, som i denne aftenstund belger igennem ga-

derne, mk nojes med at se og traeffe deres valg for i den

felgende uge at kunne gore deres indkeb.

Juleaftens dag fyldes byen af landboere, som ad jern-

bane eller efter egen hest kommer ind for at ombytte lan-

dets solide kost mod stadens flitter og staerke varer. Braende-

vinsmagasinet har en af sine store dage, og fra vinbutik-

kerne flyder punschen og >konjakken« ud i floder. Forrest

er en skov af graner og enebaertraeer, foran butikkerne
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plantes to tsette ener, ofte af anseelig storrelse, n&ende op
til forste sal, som med deres taette gronne er af stor dekorativ

virkning. Livet og stemningen stiger, hjulpet af spritten,

som kun sjaeldent fores hjem fra byen i u&bnet flaske.

Ferst henimod aften, n&r de sidste tog har fort den godt

begyndte, landlige juleglaede uden for byens enemaerker,

bliver der atter roligt. Lidt efter lidt bliver der tomt og

merkt p& gaderne. Men ud fra hjemmenes vinduer str&ler

nu hele juleglansen.

»Doppardagen« er et gammelt svensk navn for jule-

aften, stammende fra den skik, som endnu p& mangfoldige

steder holdes i haevd, til middag at spise »dopp«.

I kokkenet har fra den tidligste morgenstund i en stor

gryde juleskinken og andet kod og polser st&et og kogt, til

de er faerdige; derefter er alt kodet taget op og kraften

alene tilbage. I denne dypper alle familiens medlemmer,
inklusive tjenestepersonalet, hver sin brodskive, som spises

til kod eller poise.

Efter denne juleaftensmiddag drikker man kaffe inde i

salen. Skumringen kommer tidligt her i Norden, jo tid-

ligere desto hojere op man kommer. Haer er den i fuld

Gang mellem kl. 2 og 3. Fra den hvide porcellaensovns

4bentst&ende dore falder det blide, rodlige skin fra braende-

ilden ud i vaerelset, den mildeste, hyggeligste og stemnings-

fuldeste belysning, man kan taenke sig, og just nu rigtig

p& sin plads som indledning til hjemmets hojtid.

Til kaffen f&r vi af alt det gode, nybagte julebrod; alle

»sju sorter* m& man smage pS, og n&r dette er overst^et,

mS man nodvendigvis have en »pStSr« kaffe at skylle det

ned med. Imidlertid braender »brasan« ned, spjaeldet sky*

des til, og af den tiloversblevne bunke gloder opvarmes

ovnens store stenmasse for senere langsomt at give den

jaevneste og behageligste varme fra sig til vaerelset. Ler-

ovne er helt sikkert idealet af varmeapparater.

Sk taendes juletraeet, og man danser »slangpolska« og

synger, og bornene er alle vilde af glaede, og vi er alle-

19
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sammen born juleaften haer, ligesom overalt hvor julen

fejres. >Julegloggen«, en af vin, braendevin, rosiner og

mandler i passende proportioner brygget specielt svensk

national juledrik, der drikkes sk varm som muligt, sma-

ger fortraeffelig og har en strygende afssetning til de mange
private glas, man skal drikke for en »god julc

Ved aftensmfiltidet kan man p& smorg&sbordet atter

stifle bekendtskab med al den gode julemad i alle forskel-

lige former; nu efterfelges den af klipfisk og gred. Drikke-

varerne bestir af en slags sedt juleol, »mumma«, som
drikkes af et stort krus, der, fulgt af en ren serviet for

at udslette maerkerne efter de mange munde, gSr laget

rundt; men du m& rime til mumman, hvis du vil have

noget med:
»Denna mumma
ar sot som min gumma!*

foresl&r husets fader, medens sonnen synes, at

>Alla de ar dumma,
som inte dricka mumma.

<

Og inden den er g&et rundt, er det svenske sprog renset

for alle sine ord p& »umma«.
S& g&r man tidligt i seng, for at komme op og n&

»julottan«.

Tidlig pk julemorgen kl. 6 eller 7 Sbner kirkens klokker

julens kirkelige hojtid, kaldende menigheden til ottesang,

og julemorgen skal alle op, enten for at g& i kirke eller

for at lyse kirkevejen op for de mange, som er p& vej til

den. Overalt i vinduerne er der oplyst, mange steder stir

taendte juletraeer. Ude pS landet, hvor man ofte har mil

til kirken og derfor mS op midt om natten, keres under

bjaeldeklang henover de hvide veje, over hvilke stjaerne-

himlen hvaelver sig i ubeskrivelig klarhed. Men p& hver

eneste g&rd under vejs skinner lys ud i den morke jule-
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morgen; ingen er s& fattig, at han ikke har r&d til at

saette et lys ud for at vise vejen til kirken. En smuk,
gammel skik, som er af maegtig, gribende virkning og

skaber en god stemningsgrund til festens hojtid.

Og nSr »ottan* er endt og slaederne spaendte for, korer

man til garden igen, medens julemorgenens sol taender lys

over landet og lader skovenes taette snedaekke gnistre som
tusinder af brillanter. St—.

Berl Tid. nr. 303. 1901.

AMERIKANSK JUL

I Amerika, Fristaterne, hvor s&mange af vore lands-

maend har sogt og fundet et hjem, fejrer man jo ogs& jul.

De indfodte Amerikanere nojes ikke med at spise kal-

kuner og at holde gilde. Laenge for jul begynder salget

af juletraeer. Efter stedets beliggenhed er det gran, fyr

eller andre n&letraer, der anvendes; som regel f&s dog let

en gran. Denne pyntes da, som herhjemme, med stjaerner

eller engel i toppen, fattigere eller kostbarere, som folks lyst

og lejlighed er, — men til juledag, ikke til juleaften. Ga-

verne uddeles eller udveksles heller ikke juleaften, men
juledags morgen, og som oftest er man barnlig nok til at

haenge sin strompe p& kaminhylden eller naer ved skor-

stenen, hvor Santa Claus, julemanden, nemt kan n& at

fylde i. Han korer nemlig med bukkespand over tagene

julenat, i hver skorsten tommer han sin pose. Han bor

ude i de store skove og tilbringer tiden fra jul til jul med
at lave legetoj.

Juledags aften taendes lysene pk traeet, man danser om
det og synger og plyndrer det siden. Forud har man saed-

vanlig spist kalkunsteg, plumbudding og postej af graeskar.

Samme aften holdes der julefest i kirkerne med juletrae og

gaver; er der saerlig god og stor plads, kan der laves et

jaernstillads med elektrisk belysning, men det er vel kun
sjaeldent. Foruden juletraeet har man Santa Claus* hytte i

skoven. Den er bygget af mursten, men hver mursten er

19*
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en pakke godter, hytten brydes ned, »stenene« uddeles af

Santa Claus og hans hjaelpere. Slige »SantaClaus' cabins*,

storre eller mindre, med alt tilbehor er i julen mange-

steder tilfals, ligeledes Santa Claus' klaeder: paryk, pelshue,

langt skaeg, pelsstovler og baelgvanter.

De indvandrede, navnlig Tyskerne, holder jo naermest

en hjemlig jul.

I Sydstaterne plejede man for borgerkrigen at faelde et

trae i skoven om sommeren. Af dette blev et passelig

stort stykke, »the Yule log«, juleblokken, sk&ret ud og fik

lov til at ligge i fri luft, til juleaften oprandt, s& blev det

b&ret ind, lagt i kaminen og julefesten varer, s&laenge man
holder ild i det, eller s&lsenge der endnu er en stump til-

bage af det. Som regel sorgede man for, at det ikke blev

altfor tort, julen skulde heist vare laenge, og oftest blev

det pint ud til kongedag. Skikken holder sig mange steder

endnu. PS de gamle farme i Virginien og laengere mod syd

holder man jul med fest og stemning lige til kongedag,

selv hvor man har lejede negere, der stSr hjemmet ander-

ledes fjaernt end slaverne forhen, som jo var en del af

husstanden. Nu f&r de deres 10 dollars, en bushel majs-

mel og 15 pund kod om m&neden og er frie, men pS

mange steder holder endnu dog den patriarkalske stem-

ning sig, julen er en samlingens fest, i den tid laegger man
alle fordomme mod de »farvede« tilside.

Foruden strompeskikken er der i ovrigt ogs& en anden
m&de at uddele gaver p&. Man fastgor den ene ende af

en , snor ved kaminen og forer s& snoren ud og ind, op
og ned hele huset over, indtil man p& et passende gemme-
sted laegger sine gaver og faester snoren derved. Endelig

er stedsegronne kranse i vinduerne allevegne juletegn.

(Prioat meddelelxe.)

SVEN HEDINS JUL

Og s& kom julen! Hvilket hav af vemod og minder,

laengsler og h&b i dette ene ord! Ja, det var jul i Kasch-
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gar. Det sneede svagt, men sneen fordampede igen i den

torre luft og maegtede ikke at gore jorden hvid. Klang af

klokker hertes p& gader og torv, men det var karavan-

klokkerne, der klinger Sret igennem. Klare stjaerner tin-

drede, men ikke med samme magiske glans som i vore

nordiske vinternaetter. Et og andet lys skinnede i husene,

men ingen julelys p& gyngende grangrene, kun lamper,

naerede med Kandjut olie og liges& simple som p& Kristi

tid. Kunde der vel findes nogen mere passende visit at

aflaegge p& denne hojtidsdag end hos den svenske missio-

naer Hogberg, der i sommerens lob var kommen til Kasch-

gar med sin familie. Sammen med den engelske agent

Mr. Macartney og pater Hendricks begav jeg mig derhen

om eftermiddagen, og vi medforte nogle sm& gaver til Hog-

bergs lille pige. Der laestes dagens af selde slidte teksler,

og julesalmer blev sungne til orgelets toner. I juleaftenens

morke vandrede pater Hendricks og jeg til Macartneys hus,

hvor juletraktement ventede os. Men kort for midnat

bred pateren op og var ikke til at form& til at blive laen-

ger, han skulde hjem til sit ensomme hul i Hinduernes

karavanseraj, og daer skulde han p& slaget 12 laese jule-

messen alene, altid lige alene!

S& kom den russiske jul, 12 dage efter vor, og da blev

der pSny liv i konsulatet. Kosakkerne opvartede mig
juledags morgen med melankolske sange, og hos konsulens

var der stor fest.
Seen Hedin, En Fard g. Aslen (1899) I ?32.

FR. NANSENS JUL I SNEHYTTEN, 85° N.BR.

S& er vintersolhverv kommen, og solen er p& sit lave-

ste, men endnu kan vi ved middag skimte en svag daem-

ring af den over Ssene i syd. Nu begynder den igen at

stige nordp& og bliver lysere dag for dag, og tiden vil gS

fort. O, hvor godt forst&r jeg ikke nu den gamle skik,

det dundrende blot, vore forfaedre holdt midvinters, n&r

morkets magt var knaekket. Vi skulde ogs& holde dund-
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rende gilde, om vi havde noget at holde gilde med. Hvad
traenges det? I tanken vil vi holde fest og taenke p& v&ren.

Jeg g&r haer og ser p& Jupiter daer over bergkammen,

hjemmets stjaerne. Det er som den smiler til os, og jeg

kender min gode fylgje. Begynder jeg at bli overtroisk?

Dette liv og denne natur kunde naesten gdre en til det.

Til syvende og sidst er kanske alle mennesker det, hver

pS sin m&de. Har jeg ikke urokkelig tro p&, at vi skal

modes igen? Naeppe nogen dag har den forladt mig. Jeg

tror ikke, doden kan naerme sig, for ens arbejde er fuld-

fort, eller komme, uden at en m& fole dens naerhed, —
men kan hsende ligefuldt en ubarmhjaertig norne en dag

klipper tr&den over uden varsel.

Tirsdagen den 24. December (1895); kl. 2 i eftermiddag

-f-24 . Dette er alts& julekvelden. Koldt og bl&sende er

det ude og koldt og vindigt er det inde. Hvor her er ods-

ligt! Aldrig har vi vel hat en slig julekveld.

. . . Nu ringer de julens hojtid ind derhjemme. Jeg kan
hore klokkeklangen svinge gennem luften fra kirket&rnene.

Hvor vakkert det lyder! — —
Nu taendes lysene pS juletraeerne. Barneflokken slippes

ind og danser rundt i jublende glaede. Jeg mS holde jule-

gilde for barn, n&r jeg kommer tilbage. Nu er glaedens

tid, og der er fest i hver hytte derhjemme.

Men ogs& vi holder fest efter fattig lejlighed. Johansen

har vraengt skjorten og dertil tat den ytterste skjorten

inderst. Jeg har gjort det samme, men s& har jeg ogsi

byttet underbukser og tat p& den andre, som jeg hadde

vrit op i varmt vand. Og sk har jeg holdt kropsvask med
en kvart kop vand og med den aflagte underbuksen som
svanip og hSndklse. Nu foler jeg mig som et helt nyt

menneske, klaeerne klisser ikke s&meget til kroppen som
for. Til kvelds hadde vi dernaest fiskegratin af fiskemel

og majsgryn med tran til istedenfor sraor (bSde stegt og

kogt lige tor), og til dessert hadde vi bred, stegt i tran.

Imorgen tidlig skal vi ha chocolade og bred.
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Onsdag d. 25de December. Et vakkert julevejr har vi

f&t, naesten stille og s& klart, dejligt m&neskin, en blir helt

hojtidelig stemt. Del er Srtusenders fred. I eftermiddag

var her et sjaeldent nordlys. Da jeg kom ud kl. 6, stod

en staerkt lysegul bue over sydhimlen. Den holdt sig i

laengere tid rolig, naesten uforandret. S& begyndte det

at lyse staerkt op p& overkanten af den bag bergkam-

men i ost, det ulmed en stund, sS med ett fo'r lys-

ningen frem langs buen vestover, str&ler skod mod zenit

fra hele b&ndet, og for en vidste ordet af det, stod hele

sydhimlen fra buen til zenit i lys lue. Det flimrede og

braendte, det maled rundt som i en hvirvelvind, str&ler

sked frem og tilbage, snart i redt og redfiolet, snart i gult,

gront og skaerende hvidt; snart var det rode ved roden af

str&lerne og gult og gront opover, snart var det omvendt.

Hojere og hojere steg det, nu kom det ogs& p& nordsiden

af zenit, — for et ojeblik danned der sig en praegtig krone

;

s& blev det hele en eneste hvirvlende ildmasse deroppe, —
det var som en malstrom af ild i redt, gult og gront, ojet

kunde bli forvirret af at stirre p& det. Det ligned en vold-

som udladning. S& trak det over p& nordhimlen, hvor det

holdt sig en lang stund, men ikke laenger s& lysende.

Buen, som det var skudt op fra i syd, var endnu synlig,

men svandt snart. Str&lebevaegelsen var mest fra vest mod
ost, men delvis ogs& omvendt. Flere ganger senere flam-

mede det staerkt op p& nordhimlen, og jeg taelled op til

seks parallele bind pS €n gang, men de n&dde ikke de

forrige i styrke.

SSl er det da forste juledag. Nu er det familiemiddagen

derhjemme. Jeg ser de vaerdige, gamle familiefaedre st&

smilende og hyggelige i doren og ta imod barn og barne-

barn. Udenfor falder sneen bled og stille i store fnokker,

ungdommen stormer frisk og redkindet ind, tramper sneen

af sig i gangen, rister overtojet og haenger det op. S& baerer

det ind i stuen, hvor det knitrer lunt og koselig i ovnen,

og gennem vinduerne ser en snefnuggene falde derude og
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laegge sig pk juleb&ndet. Fra kekkenet dufter det liflig af

steg, og inde i spisestuen er et langt bord daekket til en

solid, gammeldags middag med god, gammel vin. Hvor
det alt er godt og hyggeligt! En kunde bli syg af laengsel

efter hjemmet ... Men vent, vent! NSr sommeren kom-
mer! —

Huf, vejen til stjaernerne er b&de lang og tung.

Tirsd. d. 31 te December. Sk svinder ogsk dette kr. Un-

derligt var det, men alt i alt var det kanske godt.

Nu ringer de ud det gamle kret derhjemme. Vor kirke-

klokke er den isnende vind, som uler over brae og ismark,

uler i vildskab, sk den hvirvler sneroket op i sky pk sky

og soper det ned over os fra fjeldkammen deroppe; langt

inde i fjorden kan vi se sneskyerne jage over (jordisen for

vindkastene: snestovet glitrer i m&neskinnet. Fuldm&nen
sejler stille og langsomt fra det ene kr over i det andet. Den
skinner bkde over onde og retfserdige, aendser ikke &rs-

skifte, savn og laengsler. — Ensom, forladt, hundreder af

mil borte fra alt, en har kaer, men tankerne farer travlt

p& tavse vejer . .

.

Atter vendes et blad i evighedens bog, en ny ubeskrevet

side sl&s op, og ingen ved, hvad der skal skrives p& den.

Fridtjof Sansen, From over Polhaoet (J897) II 281 fig.

JUL VED KOREAKYSTEN
Shanghai 8.Januar 187A.

Du f&r kun nogle linier for at meddele dig, at jeg

lykkelig og vel beholden er kommen tilbage fra denne

siberiske reparation, som jeg var sk bange for. Lykensk-

ninger og taksigelser strommer ind p& mig fra alle kanter,

som om jeg var helten fra slaget ved Lobscows. Og v6d

du s4, hvad hele min fortjeneste er? Jeg har haft lykken

med mig, og den gav Gud. En lille smule uheld, og jeg

havde endnu ligget i snestormen p& Koreas kyst uden at

have fSet arbejdet udfert. Dog vil jeg tilst&, at jeg denne

gang fortjener ros, om jeg ellers nogensinde har forljent

Digitized byGoogle



HVORLEDES MAN HOLDER JUL 297

det; thi jeg har vist energi den forste gang i mit liv, jeg

v6d at have gjort det. Men, som sagt, alt vilde have vaeret

til ingen nytte og vilde have vaeret tab af skibel og alles

liv ombord, hvis Gud havde givet mig uheld istedet for

lykke. Juleaften kom jeg op p& Korea kysten naer det sted,

hvor bruddet p& telegrafkablet skulde vaere. Jeg indbod

alle Europaeerne ombord til at spise hos mig i kahytten

agter, og vi havde efter fattig lejlighed en hel rar juleaften

med risengrod, kogt i praeserveret maelk, gSsesteg osv. Der

blev udbragt skaler, onsker om, at vore kaere i hjemmet
m&tte have en gladere og bedre jul end vi, og da forresten

at vi aldrig matte fa en, der var vaerre. Alle havde vi

vaskel os og var paent klaedte overitil, men havde du kik-

ket under bordet, vilde du have set sostovler og uldne

stromper over benklaederne. Det var samaend en helt for-

nojelig juleaften ved den hoje, snedaekte, uvenlige kyst,

hvor enhver anden end Koreanerne f&r hovedet skaret af,

nar han kommer iland. Men fornojelsen vilde ganske vist

have vaeret storre, om vi kunde have frigjort os for tanken

om det arbejde, der forestod. Forste og anden juledag

prejlede vi, uden at finde kablet, men mistede to prejling-

kaeder med tilherende tove. Det var nu en darlig jule-

gave. Tredje juledag storm, og forst fjerde juledag fandt

vi kablet, kom i morkningen til bruddet, maerkede stedet

med en boje, og nu var der en smule energi, der kom
over mig som en nysen. Jeg sk jo klart, at hvis jeg kom
bort fra stedet, vilde det mindst koste mig en halv dag

at finde det igen, og blev det tage og storm maske flere

dage. Jeg besluttede derfor mod styrmandens og alles rad

at lobe med skibet lige ind i braendingen ved maerkebojen

og ankre daer. Vi havde himmelhoj denning og kuling lige

p& land. Forsoget var farligt, men godt gik det. Naeste

dags morgen var det snetykning, men i en klarning op-

dagede jeg bojen, lettede, lob ud til den, fik fat i den

anden ende af kablet, splidsede til, lagde kablet ud til bojen

p& Wladivostock enden med en forfaerdelig so tvaers pS livet,
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fik ogs& den at se i en klarning, splidsede sammen og
havde kablet repareret. To timer senere havde vi storm,

og, s&vidt jeg vSd, har den blaest daer p& stedet til den dag

i dag. Var jeg alts& ikke g&et til ankers og havde ufor-

trodent fortsat arbejdet, skont der var god grand til at

opgive det, havde reparationen m&ske ikke endnu vaeret

gjort. Forrygende storm til Nangasaki, hvor vi ankom
ny&rsdag. Da jeg i to naetter og to dage s&godtsom hele

tiden havde vaeret pS daekket, styrmanden var falden i

slingeragen og havde sl&et sig fordaervet, h&bede jeg at H
lidt tid til at hvile mig, men nej, naeste dag telegram fra

Shanghai, at kablet var brudt ved Gutzlaff, afsted igen,

og ankom dertil d. 6. Januar efter tre dages storm lige i

naesen, var s& heldig at reparere fejlen i 24 timer, og er

nu her, ligesom posten g&r.

Din A.Gottlieb.

VED JULETID I GRONLAND

1 de sidste dage for hojtiden er der et livligt rore nede
ved butiken, en lille traebod klods opad kolonibestyrerens

v&ningshus. Da en hovedstad som Godth&b selvfolgelig

m& g& i spidsen for alting, ogs& hvad luksus ang^r, er der

i den lille bod et langt rigeligere udvalg af handelsvarer

end tilfseldet er ved de andre kolonier, for ikke at tale

om udstederne.

Lad os juleaftensdag mellem kl. 10—12 formiddag g&
ned ad Lange Kolonivej og et ojeblik standse ved bulik-

ken, som netop p& denne tid er fuld af kobelystne. S&vel

inde i boden som udenfor den er der et ualmindeligt liv

og rore. Der er kommet nogle fangere fra de naermeste

udsteder. En af disse har undervejs fanget en sael med
sin harpun og bugseret det draebte dyr ind til kolonien,

hvor det under livlig deltagelse fra beboernes side er blevet

slaebt i land. Et blodigt skuespil udfolder sig for vore

ojne pS strandbredden , thi om den dede sael er nogle

Gronlaenderinder ivrig beskaeftigede. Med opsmegede aermer
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og med lange knive i haenderne kaster de sig over dyret.

Blodet eses ud af dets bug med de hule haender eller med
sma traespande. Tarmene kastes omkring pa den blodige

sne, og spaekket skaeres los i brede striber, mens blodet

drypper fra de nogne arme. Stundom glider en af disse

kvindelige slagtere ud ved at traede pa de slibrige indvolde

og falder ovenpa saelen under de andres stormende latter;

men hun er i en fart igen p& benene, fatter pany den blo-

dige kniv og fortsaetter sit arbejde. Rundt omkring denne

travlhed star sma born og stirrer pa al rigdommen i hab

om at fa hver et lille stykke spaek til foraering.

Da ses atter en fanger i sin kajak dreje om den lille

klippepynt ved enden af bugten, hvor koloniens yderste

huse ligger. Det er en af storfangerne fra Sardlok, to mil

fra kolonien, og han kommer ikke tomhaendet, kan man
se, thi pa kajakken ligger bade for og agter store, gule

stykker spaek tilligemed et forsvarligt bundt edderfugle,

som han vel har skudt undervejs.

Og sa gar det i vildt leb ned mod strandbredden, bade

gamle og unge far travlt med at hjaelpe den fremmede

kajakken i land og baere hans spaek op til kobmanden.

Men det kniber for fangeren at traenge sig gennem
maengden af kvinder og born, som fylder det lille rum,

hvor bestyreren og hans assistent har uhyre travlt med at

ekspedere.

Mellem de mange pyntede kvinder fra kolonien ser

disse fangere lidt afstikkende ud ved deres af den bidende

soluft brunede ansigter, som titter frem under den opslaede

haette, og i deres fedtede og blodige vandskindsdragter.

Imidlertid er det dog dem, som har monten pa lommen.

Bare de nu vidste, hvad de skal bruge den til, denne frugt

af deres harde og farefulde arbejde pa seen.

Det forstar sig, at kaffe, sukker og tobak, samt adskil-

lige pund af det dyre skibsbred, forst skal kobes til hoj-

tiden, det er jo desvaerre blevet nodvendighedsartikler for

Gronlaenderne. Men sa kniber det med at opdage noget
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rigtig lint til kvinderne og de sm& derhjemme. Det skulde

heist vaere noget moderne, som der ikke findes noget af i

udstedets lille butik. I deres r&dvildhed traenges de s&

bort fra disken af de mere determinerede kolonibeboere,

som med pengene i h&nden peger p& de spraglede tor-

klaeder og tine silkeb&nd eller de ny menstre af bomulds-

tojer, som kolonibestyreren har gemt hen til juletiden som
lokkemad for de forfaengelige hovedstadsdamer.

Lodderne p& disken rasler uafbrudt. KafTe og sukker

mellem hinanden oses fra vaegten ud i de medbragte tor-

klaeder, liges& aerter og gryn. Man bruger ikke indpak-

ningspapir. Hist flyver et stykke hollandsk rulletobak fra

assistentens h&nd hen over hovederne p& de ved disken

nsermest st&ende og fanges behaendig af en ut&lmodig keber

ved indgangsdoren. Han har ikke kunnet pine sig frem

gennem msengden, men har stadig skreget p& sit »tabak«.

Den varme &nde st&r som en damp fra de mange
leende og skrigende munde i det iskolde rum, og benene

stamper i det v&de, tilsolede gulv for at holde varme.

Med et nik til kolonibestyreren og et »judlime inuvdlu-

aritse« (glaedelig Jul) trasker sS udstedsfangeren endelig ud
af butikken uden en ore mer p& lommen og efter en lille

visit til afsked hos venner ved kolonien g&r han ned til

fjaeren, hvor hans kajak ligger optrukket, og stuver med
forsigtighed sit kobmandskab ned i den, og sS lilses ud
over den merke Qord mellem isen hjem til familien at

holde jul.

Lsenge for julen arbejdes der p& stadsen i alle Gron-

laenderhjemmene, men resultatet bliver da ogs& storartet.

Se blot p& s^dan en atten&rig Gronlsenderinde, heist

en blanding, n&r hun i sin fineste puds tripper op ad

kolonivejen til kirke, — og enhver vil finde hende nydelig.

Smidige er de af naturen, og nydelige sm& fodder har de

alle, og de klaeder sig med smag. Deres fodtoj er ubestri-

lig det smukkeste i verden, nemlig bl&, hvide eller rede

skindstovler, der g&r til knaeerne, hvor de ender i en mork
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hundeskindskant. Derefter et stykke linned om knaeet, ud-

styret med mellemvaerksbroderi , og s& de spraglede sael-

skindsbenklaeder.

B&de disse og »kamikerne« er udstyrede med broderier,

et slags mosaik af sm&bitte forskellige skindstykker. Over
fugleskindspelsen baerer de et overtraek af bomuldstoj eller

silke efter enhvers formuesforhold og om skuldrene og

halsen et bredt perlesmykke samt kulorte silkeb&nd haeftede

til skuldersommen og ved knaeerne.

Det er dog fornemmelig med de sm&, snavsede unger,

at den forunderligste forvandling foreg&r for julen. N&r
disse sm& skindmennesker har gennemgaet den fornyelses-

proces med saebe og en balle varmt vand, som de sk hkvdt

traenger til og derefter er iforte julestadsen, kan deres for-

aeldre naeppe kende dem igen, endsige andre. Og helt

undseelige og forlegne er de da ogs& i begyndelsen ved al

denne renlighed.

Sk kommer da den laenge ventede juleaften. Kl. fem

ringer kirkeklokkerne menigheden sammen, og de ringer

ikke for dove oren; thi fra alle de smS festlig oplyste

gronlaenderhytter og fra de danske huse myldrer smk og

store op imod kirkebakken gennem den hoje sne. Den
skriger under fodderne i den kolde vinteraften. Pk himlen

str&ler stjaernerne med en glans, som kun kendes i de

arktiske egne, og nordlysene kommer jagende i lange lyse

b&nd over himlen eller st&r som flammende neg, der sky-

der rode og bl& strSler op mod zenit. Urolige og idelig

skiftende form og lysstyrke, snart milehojt tilvejrs, snart

lavt over jorden, farer de afsted, indtil hele dette forunder-

lige og uhyggelige fyrvaerkeri pk engang horer op, og stjaer-

nerne atter ses at skinne rolig p& den morke himmel.

Fjorden derude ligger merk og stille med sm& isskodser

flydende for strommen. Et enkelt storre isQaeld st&r pk

grund nede ved pynten. Det vil vist holde jul ved Godth&b.

Inde i kirken er der varmt og lyst. Det er en liturgisk

gudstjeneste, der holdes pk den hellige juleaften.
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Et blandet kor af maend og kvinder, som ledes af den
gamle kateket Berthelsen, ferer sangen an. Daempet og
rigtig kont lyder de gamle salmemelodier, afvekslende til

gronlandsk og dansk tekst i det store rum, som menig-

heden langtfra kan fylde, skont den er modt s& talrig

som mulig.

Og s& hjem til juletraeet og de evrige herligheder. Da
man jo ikke kan skaffe virkelige juletraeer, nojes man med
eftergjorte, som gor samme nytte.

Ganske tidlig forste juledags morgen vaekkes man af

sang. Kl. 6 eller 7, medens man endnu ligger i sin sedeste

sovn, lister kateketen med en flok born sig ind i huset,

og opstillede p& gangen udenfor sovekammerdoren synger

de en julesalme. Bledt og daempet lister tonerne sig ind

til syvsoverne og blander sig i deres dromme, som b&rne

af de spaede barnestemmer flagrer hid og did, indtil de
forsvinder og man v&gner til bevidsthed om, at det er

julemorgen. Efter endt sang lister det ungdommelige kor

atter afsted, lydlost som det kom, for at gentage sine sange

udenfor en anden Europaeers sovekammerdor. Kan man
taenke sig en smukkere m&de at v&gne p4 en forste jule-

dags morgen? Og s& forhindrer det jo slet ikke nogen i

at tage fat pS sin lur igen.

Det er bornene, som Sbner julen. Nogle timer for jule-

aftens gudstjeneste begynder, samles hele flokken lige til

de mindste rollinger og g4r pd omgang fra den ene Euro-

paeers hus til den andens. De, som er for sm& til selv at

g&, baeres af foraeldre eller de storre seskende. Forst

stormer de kolonibestyrerens hus og plyndrer ham for

figener, svesker o. lign. SS traekker svaermen videre rundt

til de andre »Kavdlunakker«, hvor der vanker klejner og

smSkager. Ve den husmoder, som ikke er rigelig forsynet!

Thi beskedne er disse smS skindmennesker langtfra og

g&r ikke deres vej, for de alle er tilfredse.

Billigere, om end mere generende for os var den parade-

marsch, som hele koloniens indfodte befolkning efter jule-

Digitized byGoogle



HVORLEDES MAN HOLDER JUL 303

dagsgudstjenesten foretog igennem vore stuer for at enske

glsedelig jul. For hvert naevedask udveksledes ct »judlime

inuvdluaritsel« og »ilivsilo!« mens de defilerede forbi hele

familien opstillet i raekke. N&, for dem var det nu en for-

nojelse, og os kostede det intet uden en smule gulvvask

bagefter og lidt regelse p& kakkelovnen.

Aage Ibnen: Nordlgs, Skitaer af Uoet t Grdnland (1894) ». 49 fig.

DA TYSKERNE BELEJREDE PARIS

En frantic julehistorie

Jeg havde ofte brudt mit hoved med, hvorfor min onkel

Henrik hver eneste juleaften med aldrig svigtende regel-

msessighed deltog i julegudstjenesten. Ellers var han dog

ikke saerlig religies og kom kun sjaeldent i kirke, men
juleaften var han altid i »Vor Frue kirke*. Klaedt i sort

havde han stedse den a ften et eget, hojtideligt udseende.

Hans blik duggedes, og han s& ud, som skulde han briste

i gr&d.

Hans adfserd ved denne lejlighed passede sk ilde til

hans ovrige vaner, at jeg ikke kunde betvinge min nys-

gerrighed, men en dag ligefrem spurgte ham om grunden

dertil. Og han fortalte mig da felgende:

»Skont jeg allerede var gr&h&ret i 1870, meldte jeg mig,

da Tyskerne belejrede Paris, under fanerne. Det var slet

ikke nogen rar bestilling at vsere soldat. Ja, havde det

endda g&et p& livet los med kamp og vekslende k&r. Men
vi var tvungne til at ligge stille. Vi led frygteligt af den

staerke kulde, og suit og kedsomhed var vore vaerste fjender.

Kun yderst sjaelden kom det til en gevaerkamp med Render

af kod og blod.

Den 24. December, — jeg stod da ved et regiment, som
\§l i omegnen af Vitoy, — blev der imidlertid lidt liv i

kludene. Ved morkningstid havde vi foretaget et udfald,

og salverne havde knitret og braget uafbrudt. Henimod
klokken ti blev det staerkt snefald, et uigennemtraengeligt
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morke saenkede sig over ven og fjende, s& at vi trsette og

modlese m&tte traekke os tilbage bag vore forskansninger.

Til alt uheld var jeg netop den nat beordret til for-

posttjeneste naermest fjenden. Jeg befandt mig kun to

hundrede meter fra den yderste bayerske forpost og for

at beskytte os mod fjendens kugler havde vi gravet dybe

huller i jorden.

Hverken vi eller de fjendtlige skildvagter vovede at

stikke hovederne op over de skaermende jordvolde. Og s&-

ledes m&tte vi da lilbringe endelose timer i de iskolde

huller med den svalende bevidsthed, at hvis vi dukkede

frem af vore grave, vilde vi ojeblikkelig f& en kugle gen-

nem hovedet.

Man herte ikke den svageste 1yd. Naturen l& i sin

dybeste vintersovn. Sneen daekkede markerne, og menne-

skene var ogs& stille, intet rorte sig bag jordvoldene.

Lidt efter lidt trak de tunge skyer bort, og millioner

af stjaerner tindrede fra den frostklare himmel.

Hvilken modsaetning mellem denne dybe, hojtidsfulde

fred, som hvilede over egnen og passede s& godt til jule-

stemningen, — og sk de tanker om krig og kamp, som
fyldte os.

Pludselig slog et ur i den naerliggende landsby tolv slag.

Samtidig horte jeg p& €n gang taet foran mig fra fjen-

dernes raekke en pragtfuld mandsstemme, som istemte

en sang.

Jeg lyttede.

Gennem den frostklare luft kunde jeg tydelig here ordene.

Jeg kunde imidlertid kun forstS de ferste:

» Glade jul, dejlige jul . . .«

Laengere kunde jeg ikke opfatte den tyske tekst, men
melodien lignede en lovsang, som vi plejer at synge jule-

aften.

Forsigtigt kravlede jeg frem, og da s& jeg alle forposter,

Franskmaend sSvelsom Bayrere, std op og lytte andaegtigt

til sangen.
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Da dens ferste vers var til ende, tonede der s&vel fra

venne- som fjenderaekker et hojlydt bravor&b.

SS blev der et ojebliks stilhed, det var, som alle ven-

tede i spaending p&, hvem der vilde fortsaette, og ganske

rigtigt, da loftede der sig pludselig fra de franske raekker

en stemme, som optog melodien og sang andet vers af

den vidunderlige julesalme.

Jeg forstod ikke, hvad der gik af mig, men jeg graed

som et barn.

Da salmen var til ende, blev der tyst. Himlen blev

atter overtrukken, snefnuggene faldt sagte og taet, og det

var, som om naturen kun et kort ojeblik havde villet fejre

den hellige nat.

Se, nu kan du m&ske forst&, hvorfor jeg, der ellers

ikke er videre kirkelig anlagt, aldrig forsommer nogen

juleaften i »Vor Fruec. Daer synger man nemlig altid den

dejlige julesalme, der minder mig om hin vidunderlige

midnatstime, da der ikke laenger var noget, som hed ven-

ner og fjender, men da vi alle blev til mennesker, der

samledes om at give Gud aeren.«

Koldtng AvU nr. 302 1898.

JUL I PARIS

SOnd. d. 25. December 1870, belejringens 98de dag

Aldrig randt en tungere jul op over nogen by! Kulde,

hunger, dod, sorg, fortvivlelse r&der i hvert hjem i Paris.

Det er Srets koldeste dag, braendsel har vi kun lidt af.

Regeringen er tvunget til at overveje sporgsm&let om for-

syning med braendsel, og de praegtige, skyggefulde traeer,

all£ernes pryd, m& jo sagtens g& med under den forgaeves

kamp for at frelse Frankrig. Det st&r altsammen at laese

i regeringsbladet imorges. Den sidste uges lidelser har

vseret de h&rdeste, vi endnu har kendt. Der er nappe
andet kod end hesteked mere at f^ og regeringen saetter

os p& faste rationer, som den fordeler upartisk. Omnibus-

20
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heste, droscheheste, arbejdsheste, luksusheste, alle er med
i den sorgelige procession, der ender i slagterens bod. Rot-

schildernes pragtfulde og velnaerede blodsheste og drosche-

kuskenes gamle krikker felges side om side. Okseked,

lamraeked, flaesk er g&ede ud af sagaen. En smule fjerkrae

er endnu tilbage, men til fabelagtige priser. Da jeg gik

gennera St. Lazare gaden s& jeg en middelstor g&s og en

kylling i et butiksvindu, jeg var nysgerrig og gik ind og

spurgte, hvad de kostede. Det var dristigt gjort af en

raand som mig, ikke sandt? — G&sen kostede 25 dollars,

kyllingen 7 dollars.

Dawson Christma$ ». 318. Erbutringer af E. B. Waahburne.

JULEN I KONSTANTINOPEL
Brcv til >Samfandet> 25. Dccbr. 1903

Konstantinopel, Decbr.

Skont naesten halvdelen af Konstantinopels beboere er

kristne, bar julen her ingen kraft til at gore sig gaeldende.

De to forskellige tidsregninger, den gamle og den ny stii,

de mange konfessioner og den fuldstaendige mangel p&
helligdagslovgivning traeder al julestemning flad, gor festen

til en privatsag, lader den drukne i det brogede livs mang-
foldige, daglige bekymringer.

S&mange nationer og konfessioner, s&mange juleskikke

i de tusinde bjem. Hvis omstaendigbederne da ellers til-

lader at afbryde det daglige arbejde for at bolde Jul. Kun
Engellaenderen kender i denne henseende intet »hvisc; for

ham er julen Jul, om forretningerne kalder nok sk staerkt.

Hos ham er helligdagsfreden s^ledes indpodet i blodet, at

den ogs& under de frieste forhold kraever sin ret. Pk hans

bord m& den dampende kalkun og plumbuddingen uvje-

gerlig forkynde julen, kristtorn og mistelten xn& smykke
stuerne, og den hoje hat lufles. »The best wishes for a

happy Christmas and a bright New Yearlc m& sendes fra

hus til hus og til alle fjserne slaegtninge over hele jorden;

thi uden sine ^greetings* kan Engellaenderne ikke holde Jul.
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Efter Engellaenderne kommer Tyskerne, af hvilke der nu
er mange i Konstantinopel , med en nogenlunde p&lidelig

julestemning, der dog under omstaendigheder maa vige for

forretningsmaessige krav. Tyskerne har bragt juletraeerne

i mode, og det er nu ret anselige tilfersler af passende

grantrser, som firligt kommer fra skovene omkring Brussa

for at smykke hjemmene hos Tyskerne, Schweizerne, nogle

af 0sterrigerne og enkelte af andre nationer, som har op-

taget den tyske skik at holde »Christbaum«. Men disse

traeer er dyre, da Tyskerne har monopoliseret tilferselen

og paalagt en ret hoj akcise, s& at mange hjem m& nojes

med en lille, gron kvist, der kebes i sidste ojeblik hos en

af gadens omvankende blomsterhandlere.

Med storste moje v£d disse gadesaelgere at forskaffe sig

mistelten eller nogle grene, som ligner mistelplanten ; let-

tere fSr de fat i kristtorn og grankviste, og s& gSr salget

Hot i Peras hovedgade eftermiddagen for juleaften, idet de

noje og med det skarpeste blik ved at sondre Engellaendere

fra Tyskere, s&ledes at hver nation netop f&r det gronsel,

som passer for den. Kun hvis juleaften indtraeffer en

fredag, er salget mat og slaebende; thi saelgerne er naesten

alle spanske Jeder, alts& fromme, s& at de sabbat aften

ved solnedgang m^ indstille forretningerne eller overgive

dem til graeske stedfortraedere, der ikke forstSr det s& godt.

Franskmaendene, Italienerne, de katolske Levantinere,

kort sagt alle katolikerne har faerre hjemlige juleskikke og

gor i det hele mindre ud af julen end de forskellige pro-

testantiske nationer. Katolikerne har deres midnatsmesse,

deres fromesse og deres hojmesse, som de flittigt besoger,

de har deres »emblemes« med la Sainte Vierge, som for-

nyes, hvis de i &rets lob er blevne ramponerede, og foran

hvilke der taendes lys; de har ogs& i ganske enkelte til-

faelde og som undtagelse et juletrae, men de har kun f&

egentlige juleskikke eller nationale juleretter. Derfor er de

langt mindre strenge med julefreden end protestanterne,

og i Konstantinopel er de meget tilbojelige til at passe

20»

Digitized byGoogle



308 H. F. FEILBERG

deres forretninger i juledagene, sora om der intet var p&
faerde, for at konkurrenterne ikke skal tage noget fra dem.

Da katolikerne af vesteuropaeiske kristne er langt de tal-

rigste i Orienten, s& er det klart, at denne deres forholds-

vise ligegyldighed overfor julen praeger den julefest, der

indtraeffer efter vor tidsregning, efter den ny stil, og som
ikke bliver en hjemmenes fest, men kun en anledning til

p& gaden og i de offentlige lokaler at sl& sig mere los

end ellers.

Overhovedet fejres julen i Konstantinopels gader p4
en m&de, der lidet svarer til danske begreber om stille

julestemning. Fra de fattige grseske bydele stremmer jule-

aften skarer af born ud med tam-tam'er, med lygter over-

klistrede med kulert papir eller med storre, transparente

og oplyste arrangementer, som indeholder billedlige eller

skriftlige hentydninger til julefesten. Disse unger afsoger

de af Vesteuropaeere beboede kvarterer, traenger ind i

alle forretninger og huse, s}'nger og larmer med deres

tam-tam'er og forsvinder forst, n&r de fSr en gave eller

et spark. Hos Graekerne, som udgor massen af Konstan-

tinopels handlende og bevaertere, g&r forretningerne under
hdjtryk til langt efter midnat. De har jo endnu tretten

dage til deres Jul, og de soger at sl& mont hos Vesteuro-

paeerne, der holder Test, og hvis forretninger lukker for-

holdsvis tidligt. Vari6t6er og andre forlystelser har ekstra

program uden forud bestemt lukketid, som afhaenger af

besoget. Dette afhaenger igen af vejret. Hvis det er mildt,

som det meget ofte er i Konstantinopel p& den 4rstid, kan
det blive til en sukces, n^r kirkerne tommes efter midnats-

messen.

I de graeske forretninger halvsover ekspedienterne over

disken, ventende pS forsinkede kobere, i spelunkerne sidder

halvdrukne efternolere og trakterer en rusten grammofon,

de lygtebaerende unger er blevne haese af den megen skrigen,

men tam-tam'erne fungerer endnu, kirkerne fyldes og tom-
mes, olstuerne, vari6t^erne og danseboderne ligesi, droske-
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kuskene skaendes og sl&s om passagerer, de mange gade-

hunde, som forstyrres i deres ro, hyler og goer, enkelte

arrestanter fores af det tyrkiske politi til stationen, og

gadens kvinder g&r p& jagt efter bytte.

Dette er billedet af julenat i Konstantinopels europaeiske

hovedgader. I alle europaeiske forretninger passer tyrkiske

natvaegtere p& guld og gods, aegte Tyrker fra det indre

Lilleasien, godmodige, p&passelige, aedruelige og aerlige som
det guld, de vogter. NSr profetens fodselsdag indtraeffer,

fejrer de den i stille bon. Isa (Jesus) er for dem ogsS en

profet, om end uendelig meget mindre end »Profetenc;

men de v£d, at han for de kristne er Gud, »Guds son«, et

begreb, som de slet ikke forstSr, da der for dem kun er

6n Gud. Men de undres i den stille nattetime over, at

»Guds sons« fodsel fejres pi en s&dan made, og de for-

agter naesten de kristne for denne forargerlige uvaerdighed.

Tretten dage efter katolikernes og protestanternes falder

de ortodokses jul, alts& julen for alle Bulgarer, Serber,

Russer og Graeker, og da navnlig de sidstnaevnte er meget

talrige i Konstantinopel, vilde denne jul efter gammel stil

have betingelserne for at gore sig bemaerket gennem luk-

kede butiker, lukkede bevaertninger, gammelt brod og

manglende tilforsler af andre levnedsmidler, saledes som
p&sken gor det. Men medens pasken for de ortodokse er

festernefc fest, som ma\ og skal fejres af alle, er julen s&

at sige en fest af anden rang, der under Konstantinopels

frie naeringsforhold ikke har kraft til at knaekke forret-

ningsmaessige interesser. Desuden har de ortodokse i syden

endnu faerre egentlige juleskikke end katolikerne, saledes

at hjemmene i alt vaesentligt lades uberorte af den for

nordboerne sa\ betydningtfulde fest.

Tallet af de lygtebaerende, syngende og tam-tam slaende

born er ved denne julefest langt storre end ved katoliker-

nes jul, da der er sa uendelig langt flere gader at afsoge.

Ud over hele det vidtstrakte Konstantinopel, i alle bydele

og forstaeder, pS begge sider Bosporus lyder de braegende
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julesange og tam-tam'ernes dybe dundren. De utallige

gadehunde, der overalt forstyrres, oplofter et tusenstem-

migl hyl, de mange graeske kirker er oplyste, og det offcnt-

lige liv, sivel det hellige som det verdslige, varer til langt

efter midnat. Men julemorgen findes byen uden synlig

feststemning; thi de ortodokse gor ikke meget ud af festen,

og alle de andre, den store bys beboere, katolikerne, pro-

testanterne, Joderne, Muhamedanerne, ja selv Armenierne,

der ellers regner efter gammel stil, gir til deres forret-

ninger som saedvanligt.

Armenierne har nemlig den skik, at de i stedet for at

fejre jul og nytir, fejrer hellig-tre-konger som en samlet

fest, der dog bemaerkes meget lidt i den store by.

Til julefesten horer jo overalt som et appendiks nyirs-

festen, der i Konstantinopel for si vidt spiller en storre

rolle end hjemme, som den franske skik med »6trennes<

har skaffet sig borgerret daer, medens julegaver er lidet

kendte. Ogsi nyirsfesten, hvor uniformer og hoje hatte

i rigeligt mil fir luftet sig, falder i to afdelinger med
tretten dages mellemrum, siledes at der, ialt i lobet af om-

trent tre uger indtraeffer fem forskellige store fester for

denne af alle nationer og alle konfessioner beboede by.

Dette er for meget af det gode, og derfor bliver der for-

holdsvis si lidt ud af hver enkelt.

EN MISSIONiERS JUL I KINA

Tchifu, 2*. December 1887.

Hvorledes Engellaendere holder jul i Kina? Ja, det er

noget forskelligt. Nogle morer sig pi bedste mide i havne*

staederne, korer om kap og gir pi sjov. For missionaeren

gir julen for det meste forbi som enhver anden tid. Vi

plejer her at holde en halvirlig gudstjeneste , der minder

alle foraeldre om deres ansvar overfor bornene. ldeen er

forresten kinesisk, en af vore indfodte kristne foreslog det,

og vi valgte julen som den mest passende tid. Imorgen

er det juledag; jeg er rejst hjemmefra, tyve mil ud i landet,
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for at afholde denne halv&rlige gudstjeneste med altergang,

som det falder. Det bliver i et uhyggeligt og koldt rum i

en lerhytte i udkanten af en ode dal i en ode, bjaergfuld

egn uden graes og traeer. Koldt vil der blive mellem den

Mndfuld kristne, der sarnies for at bekende deres tro i en

af udkanterne af vort distrikt. Til henimod solnedgang

venter jeg at tilse 40—50 syge og bagefter om aflenen

holde gudstjeneste for dem. S&ledes vil min juledag g&.

Inde i byen bliver der juletrae i foredragssalen, hvor

vore hustruer samles med alle bornene, og ferstkommende

tirsdag, taenker jeg, vi skal have vor julemiddag. Den samler

alle, hvor forskellige de end er. For mig gSr juledag som
enhver anden sondag, med arbejde, — og s& farvel, de

venligste onsker! Daw$on, chroma** sos.

FRA SIBIRIEN

I »Nationaltidende« findes i oversaettelse fra Fransk

felgende fortaelling, der giver et lille bidrag til belysning

af sibiriske forhold.

»Gaet, hvor jeg ifjor spiste juleg&sen«, sagde Konstantin

og torrede sit lyse skaeg p& servietten.

Vi vidste, at han endnu p& den tid boede i sit faedre-

land, og jeg svarede derfor:

»De spiste ganske sikkert i Deres families sked en

praegtig juleg&s, som var bleven slagtet ved en eller anden
af Eders store sibiriske floder.«

Konstantin rystede pk hovedet og sagde:

»Nej, jeg havde allerede forladt min familie og i en

uge vaeret p& vejen til Europa. Jeg korte med slaede

til Irkutsk. Vi havde beregnet, at vi skulde komme dertil

juleaften og forblive der natten over. Men vejene var d&r-

lige, og sneen fog s& at hestene ikke kunde se, og omtrent

klokken syv mfitte vi gore holdt nogle verst fra Irkutsk

udenfor det ferste hus i en lille by, som hedder Zitma

(det betyder vinter).

Ligesom naesten alle sibiriske byer er Zitma intet andet
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end en lang gade pi vejen til Europa. Vore heste stand-

sede af sig selv udenfor det forste lysskaer, som raodte

dem. Det var s& morkt, at uden dette lys var vi rimelig-

vis kort forbi huset. Men nu sprang min kusk af og gik

hen for at banke p& porten.

»Er vaertshuset her i naerheden?c spurgte han en mu-
schik af et aervaerdigt udseende, som var kommet ud med
en lampe i h&nden.

»Hvorfor sporger du efter vaertshuset?* sagde den
gamle. »Mit hus er &bent for julegaesten og min staid for

hans hest.c

»Jeg har en rejsende med mig.*

»Ogs& han er velkommen.c

Med disse ord satte muschiken sin lampe ned, gik ud
af huset og hen til slaeden og bad mig hoflig om at stige

ud og komme ind.

Jeg si straks, at vor vaert horte til den mere formuende

bondeklasse, og synet af huset bestyrkede mig i denne

formodning.

Det bestod kun af £n etage og var, efter skik og brug,

delt ved en bred gang i to store rum, til hojre gornitza

— helligdagsstuen, hvor de smukkeste mobler og helgen-

billederne havde deres plads; til venstre kokkenet, hvor

vi gik ind.

Da vi tr&dte ind, rejste muschikens hustru og hans to

detre sig op fra deres pladser foran ilden for at hilse p4
os, ogsk bedstefaderen kom frem. Jeg husker, at det var

en meget gammel mand. Han lo, da han vekslede h&nd-

slag med os og det led, som om han ikke var rigtig klog.

»Domia,« sagde vor vaert til sin aeldste datter, >overIad

de rejsende din plads, for at de kan varme sig.< Den
unge pige hjalp mig hoflig pelsen af. Hun bar den rede

»sarafan*, som giftefaerdige piger baerer, og havde sit h&r

flettet kun i en fletning, hvilket var tegn pi, at hun endnu
ikke var forlovet.

»Jeg onsker Dem en mand efter Deres hjaerte,c sagde
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jeg og satte mig pi den traestol, hun stillede hen til ilden.

Hun redmede og gik ud. Bedstefaderen var kreben sam-

men pi gulvet i naerheden af mine fodder. Han syntes at

sluge kedet, sora blev stegt pi spid over ilden, med ojnene.

Af og til stirrede han pi mig og lo.

Det si naesten ud, som om vor vaert havde ventet denne

foregelse af gaester ved julebordet. Han havde den aflen

pi sit bord alle de laekkerier, som en sibirisk muschik
kun kan tillade sig £n gang om iret: ferst den traditio-

nelle kil, derpi oksesteg, si stegt gis og tilsidst nedder,

og samtlige retter skylledes ned med kvass og braendevin.

Dette festmiltid serveredes i gornitzaen. Vi var ti per-

soner ved bordet, min kusk og jeg sad pi haederspladserne

ved den everste ende af bordet.

Jeg havde, da jeg kom ind, bemaerket et lille bord,

som stod ved vinduet, og pi hvilket var stillet en braen-

dendende lampe, en flaske kvass og et bred. For hver

gang, vi fik en ny ret, rejste husets aeldste datter sig og

tog et af de bedste stykker, og det bar hun hen til det

lille bord.

Nysgerrig spurgte jeg muschiken:

»Det synes, som om en kaer gaest mangier ved miltidet,

eller miske en af dine er syg?«

Alle tav, og deres blikke vendte sig til vor vaert i si

ibenbar forlegenhed, at ogsi jeg blev ganske forlegen. Men
han svarede rolig:

» Dette bred, denne drik og denne lampe stir hver dag

rede i et kristent hjem for dem, som man ikke bor se.«

Og vi fortsatte med at drikke »wodka« og synge lystige

viser.

Jeg havde ikke forstiet muschikens svar og passede

derfor pi, da man i den almindelige lystighed ikke gav

agt pi mig, at sp6rge min nabo:

»Hvem er det, som man ikke bor se?c

»Flygtningerne,« svarede den unge pige og lagde finge-

ren pi munden.
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Det havde jeg ikke taenkt pi. Zitma er en af de forste

byer pS vejen til Europa, n&r man kommer fra Niert-

schinsk, hvor forbryderkolonierne i Kara er beliggende.

Da dette faengsel er det h&rdeste af alle, rommer fangerne

Srligt derfra i hundredevis, mest naturligvis ora for&ret.

Men de kan ikke selv vaelge tiden for deres flugt. De
m& gribe lejligheden, n&r den tilbyder sig, og er det ora

vinteren, kan de ikke taenke pi straks at komme til Eu-

ropa. De forseger at fjserne sig s& mange mil som mulig

fra faengslet og skaffe sig mad og drikke hos bonderne.

Lige fra det indre af Sibirien til Ural mk flygtningerne leve

af almisser; selv om de havde penge, vilde de ikke vove

sig ind i vaertshusene. De vandrer alts& om natten, alene,

og finder langs vejene oplyste vinduer, som de blot be-

hover at skyde op for at finde det bred og det krus kvass,

som stSr rede til dem. Man hjaelper dem, fordi man me-

ner, at det er Gud, som har ibnet faengselsdoren for dem.

Men man vil ikke se dem for ikke at behove at fortaelle,

at de er passerede, n&r soldaterne, som forfelger dem, an-

stiller deres efterforskninger.

Medens den unge pige fortalte mig dette, led et let

slag p& vinduesruden. Straks ophorte drikkeviserne, og alles

ojne rettedes mod det lille vindu, som blev skudt op ude-

fra. Samtidig herte man en stemme, som kom fra merket

og sneen derude, sige:

tGud vaere med Ederlc

»Med dig ogs&!« svarede muschiken.

Han rejste sig op, men blev st&ende foran sin stol og

sagde

:

»Vi ventede dig, din part er rede.«

Udefra horte man, hvorledes sneen knirkede. Vinduet

Sbnedes lidt mere, og en hSnd raktes ind. Den famlede

omkring, greb derpi bredet og forsvandt.

Vi havde rejst os op, ligesom vor vaert; ingen talte.

Kun bedstefaderen lo stadig.

Og for anden gang viste h&nden sig og greb flasken.
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»Tag den med dig,c sagde muschiken uden at dreje

hovedet, »det er juleaften. Er der mere, du vil?«

»Bed for mig,c svarede stemmen.

Man horte, hvorledes han tog nogle drag af flasken,

derp& hvorledes sneen knirkede under hans fodder, idet

han bortfjaernede sig

Konstantin tav, han stirrede hen for sig, som om han
s& muschikernes lamper, der lige fra det indre af Asien til

Europas graenser oplyser vejen for dem, »som man ikke

b6r Se«. Hejtnd. nr. SOS. 1901.

JUL PA S0EN
PA et amerikansk krlgssklb

Forberedelserne til festen begynder meget tidligt. NSr
man har forudset, at skibet juleaften vil vaere i rum so

og ikke i nogen havn, s& forsyner man sig, n&r man for-

lader de hjemlige eller udenlandske kyster, med alt slags

julegront. Efter klimaets eller landets beskaffenhed bliver

det gran, fyr, ceder eller cypres og dertil et slankt, lovfuldt

trae, der bliver pakket ned i skibets kolerum for senere at

bruges som juletrae.

Kommandanten ved det eller v£d det ikke, det sker

med eller uden hans vilje; man v6d jo nemlig, at han p&
festdagen vil lukke et oje til — og tage del i festen!

Ogs& en levende lille gris kommer med om bord og

bliver omhyggeligt fodret med kokkenaffaldet.

P& festdagens morgen begynder udsmykningen af ski-

bet. Efter gammel skik bliver »juletraeet« faestet til stor-

mastens overste top. NSr det er sket, f&r traeet tre run-

gende hurra'er, medens folkene svinger huerne. Sk folger

udsmykningen af skibet, der bliver pyntet fra bov til agter-

spejl, fra daek til top, langs vanterne og langs skanseklaed-

ningen med grene og lev. Et helt kunstvaerk bliver det

virkelig tilsidst. Imellem lovet hliver der hist og her stuk-

ket bl4—hvid—rode slojfer ind eller smS flag.
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Heller ikke kommandobroen glerames ; den bliver pragt-

fuldt smykket, og selve kommandanten fir af en deputation

overrakt en lavrbaerkrans, som han haenger op i sin kahyt.

Alle bordene bliver prydede med blomster og lov og

alle messingdele i skibet og pi daekket er naturligvis pud-

sede si blankt, det er muligt.

Kokken og hans folk har meget travlt i flere dage, og

natten for festen bliver lyset ikke slukket i kabyssen. Det

gir los med at brase, koge og stege, tbi ingen af mand-
skabet skal »lide node i julen, og de skal have en sidan

middag, at »de kan huske den i 6 mineder og de naeste

6 mineder glaede sig til den felgende julemiddag*.

Efler frokosten er der forst en hojtidelig gudstjeneste,

under hvilken officerer og mandskab bevaeger sig tvang-

lost mellem hverandre. Efter velsignelsen trseder den vagt-

havende officer frera og oplaeser dagsbefalingen , der altid

lyder siledes:

»Hele skibet stir til fri disposition for mandskabet! De
mi benytte Deres fritid efter behag! De mi hengive Dem
til enhver lystighed: dog er det forbudt at spraenge skibet

i luftenU

Denne velbekendte passus bliver modtaget med jubel

og endelose hurrarSb, og fra dette ojeblik har komman-
danten kun den navtiske ferelse af skibet; i ovrigt har

han intet at befale, intet at forbyde. Forst ved solnedgang

indtraeder han igen i sin fulde myndighed, og den strenge

disciplin begynder atter sin ensformige gang.

Ogsi den strengt forbudte rygning under daekket fra-

faldes idag, og alle piberne er hurtigt taendte. Tiden til

middag, festens »clou«, bliver fordrevet med lystig under-

holdning, spil, sang, al slags sport, ringkampe, revolver-

milskydning, vaeddelob, blindebuk osv., alt i hurtig veks-

len og under en bedovende larm.

Pludselig bliver der bomstille! Gongonen bliver nem-

lig rort, det er forste signal til middagen. Hurtigt for-

svinder alle piberne, og der heres jublende rib fra hun-
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dreder af struber. Pi to minutter er daekket tomt, alle er

de nede i vaskerummene, hvor de vasker og friserer sig

og gor deres fineste toilette for festm&ltidet.

Da lyder det andet signal, alle stormer ned i messen,

og i et nu er bordene besatte. Og hvilke dejlige ting er

der ikke: honsesteg og g&sesteg, roastbeef, aeg, kogt skinke,

majskager, dampende buddinger, alle slags kompot og

mange andre laekre sager. Praesten beder bordbonnen, og

sk begynder arbejdet med kniv og gaffel. Der bliver ikke

tali meget, men spist des mere. Og — drukket? N& —

!

Drukket bliver der, men ikke for meget. Den mest yndede

sk&l, der bliver udbragt, er denne:

»Dette glas for vore kaerester og koner. Gid vore kaere-

ster snart m& blive vore koner, og vore koner altid m&
vaere vore kaerester !c

Man sk&ler og drikker, til hvers flaske rodvin er tomt.

N&r m&ltidet er til ende, begiver alle sig igen op p&
daekket, og hovedspasen for resten af dagen begynder. Den
lille, fede gris er kommen ud af sin sti og indsmurt over-

alt med fedt. Den bliver lesladt oppe p& daekket, og mand-
skabet, de fleste barfodede og i skjorteaermer, forsoger nu
at gribe det ileglatte dyr. Der begynder en vild, t&belig

jagt, som lokker t&rerne frem i offlcerernes ojne, medens
de i afstand ser til.

Er sk grisen endelig bleven fanget, kommer festdagens

finale: triumfmusikken ! Til denne mk skibskapellet afgive

instrumenterne, og hvem, der blot pS nogen m&de kan

opdrive »noget at spille pSc, er med. Den lykkelige grise-

fanger bliver b&ret i guldstol daekket rundt under en mu-
sik, der kunde rare stene. Grisen er imedens kommet
ned i slagterummet og giver med sin »svanesang« musik-

ken forhojet virkning.

Til aller sidst arrangeres et pudsigt >dansebal«.

— Solen er ved at g& ned, og sS snart den er forsvun-

den i horisonten, er den maerkelige julefest til ende.

Holding AvIm U. Deebr. 1904. Efler en danak gmmandt fortailing.
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JUL I FORBEDRINGSHUSET

Under Overskriften »Min ferste Jul pk Vridsleselille'

skriver faengselspraest Johannes Munck felgende i »Sora

Amtstidendec

»Det er nu tiende gang, jeg skal holde jul p& Vrids-

leselille.

Jul pk Vridsleselille! Det lyder m&ske lidt underligt

for dig.

Kommer julen ogsk daer?— taenker du. Spaerrer murene
og jaernstaengerne ikke julen ude, sk den m& stk frysende

foran porten uden at kunne komme ind!

De sidder jo i celle derinde, — hver i sit lille rum
sidder de og kukkelurer, — hvorledes kan de sk holde

jul? Jul, — det vil jo da sige at sidde sammen, at synge

og glaede sig med hinanden, at fejre fest i faellesskab. Og
til en rigtig jul herer der jo da str&lende bameojne og

klar og klingende barnelatter, at holde jul med forgraedte

ojne, — hvem vil finde det passende?

Lige meget — jeg skal nu for tiende gang til at holde

jul pk Vridsleselille. Sk du forst&r da, at det er ingen

umulighed.

Ejendommelig — ja, det er vor julefest haer. Og med
mange t&rer. Og laengslen er storre og staerkere i julen

end ellers. Ensomheden bliver ligesom mere trykkende,

nSr man ved, at nu sarnies alle de kaere derhjemme til fest.

Og dog har jeg aldrig oplevet en s&dan juleaften som
haer. S& gribende og sk betagende, sk fyldt med hojtid.

Det var min forste julefest her. Det er om den, jeg vil

fortaelle.

Alt, hvad der kunde tsendes af lys, var taendt. PS gan-

gene var alle gasblussene tagne i brug. De skinnede og

lyste op, som de vilde sige: nu bort med sorgen! Og det

var, som om alle ansigter blev mildere, n&r de sks i den

belysning.
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Men kirken! Hvordan var det dog, at den sS ud! Pyntet

med gran fra everst til nederst, duftende af jul, og lys

ved lys, hvorhen end ojet sk.

Den unge praest stod for alteret i en underlig bevaeget

stemning. Hvorledes skulde det g&, dette? Hvordan skulde

han hjselpe disse mennesker til at holde jul? Altid for

havde han om julen vaeret den modtagende, — nu var det,

som der fra alle hjaerter kom det krav til ham: du mS
hjaelpe os, du m& give os jul!

Og han felte det, som en tung byrde var lagt p& ham

:

Men sk led salmesangen op til ham:

Glade jul, dejlige jul!

Engle daler ned i skjul,

og det tonede og bruste gennem kirken, som han aldrig

havde hert det for i nogen kirke. Det var, som englene

selv sang med, som vilde de »bringe til store og sm& bud
om ham, som i krybben l&c, og da fik han mund og maele

til at tale.

Han fortalte om patriarken Jakob, som for sin synds

skyld mfitte drage hjemmefra. Og da han siledes ensom
drog sin vej, lagde han sig en nat til hvile, tog han tog

en af stenene p& det sted og lagde den under sit hoved«.

Da s& Jakob et vidunderligt syn. En stige, som n&ede

fra jord til himmel, og Guds engle steg op og steg ned p&
den. Og everst oppe sk han Gud, som velsignede ham og

forjaettede, at han vilde fere ham tilbage til hjemmet igen

og ikke slippe ham af sin staerke h&nd.

Og Jakob v&gnede af sin sovn og sagde:

»Sandelig, Herren er pi dette sted, og jeg vidste det

ikke. Her er visselig Guds hus, her er himlens port «

Den unge praest var sS inderlig bevaeget, for han felte

xlet: han talte netop til den ensomme, som for sin synds

skyld var skilt fra hjemmet, han stod haer overfor den,

som var i merke og som kun havde sten til hovedpude.

Men si kunde han da ogs& bringe julebud til disse en-
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somme: Haer er mere end Jakob! Haer er mere end en

drom, her er liv og virkelighed! — Jul — det vil sige:

himmelen aben:

>Engle sjunger om barnet sa smukt
Han har himmerigs dor oplukt,

salig er englenes sang.*

Gud vil glemme, Gud vil velsigne, Gud vil frelse.

Der led hulken og grad i kirken. Det var sa tungt at

holde jul haer, men det gjorde s& godt at graede. Og det

var, som om det under tarerne hviskede derinde fra hjaer-

tet: sandelig, Herren er pa dette sted!

Derpa led igen de gamle velsignede julesalmer, og sa

var gudstjenesten forbi.

Men juleaften var ikke forbi for den unge faengsels-

praest.

De rSbte jo efter ham, alle disse firehundrede celler,

og han matte derind, raekke sk vidt han form&ede, kunde

ikke blive faerdig. Den ene skulde have brevet fra sin

mo'r med de kaerlige, alvorlige ord, den anden skulde have

det humoristiske julekort fra sin faetter Vilhelm, den tredje

skulde have et kaerligt handtryk og et mildt smil, fordi

der var ingen, som havde taenkt pa ham. Og s& var der

ham, som ved praestens sidste beseg havde vaeret s& be-

drovet, ham matte der ses til, og sa ham, som havde vaeret

s& afvisende sidst, mon han ikke skulde vaere tilgsengelig

i aften?

Hvordan skulde man blot na til dem allesammen!

Og mon der skulde vaere kommet nogen ny fange i dag?

Jo, der var en. En dreng pa seksten ar. En lille,

smuk dreng at se til, sorth&ret, regelmaessige traek. Men
hans liv havde vaeret uregelmaessigt, grimt havde han levet.

To gange var han blevet pryglet med ris, og fire gange

havde han f&et rotting, fordi han havde stj&let, men lige

meget havde det hjulpet pa ham. Man pryglede ham
i stedet for at opdrage ham, og nu var han haer. Men
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barnesmilet var borte, og praesten kunde slet ikke finde

noget af barneglaeden hos dette barn.

S& ringede klokken til sengetid. Og s& m&tte den unge

praest rive sig los. S& kunde han gk bjem til sin egen

juleaften, til juletrae og glaede og hygge.

Men det var, som om et stykke af hans hjaerte var

blevet derovre bag de hoje mure.

Der var denne store, store forskel!

Nu bereder jeg mig til at holde Jul p& Vridsleselille for

tiende gang.

Den 16&rige dreng er nu blevet 26 kr gammel, og vi to

skal holde Jul med hinanden igen. Han har vseret langt

omkring, oplevet og set meget, men endnu ikke oplevet

at f& jul i sit hjaerte. n. Dtcbr. ms. Fun»b. api*.

J0DISK JUL

Ogs& hos jediske familier traenger det kristne juletrae

ind. Uvillien derimod har f&et et udtryk i Judisches Volks-

blatt (Wien 2. Jan. 1903) i en feuilletonartikel, hvor der

henvises til, hvorledes den kristne juleaften som en familie-

fest med lys og gaver kan tages til forbillede ved Chanuka-

festen, tempelvielsesfesten , der blandt Jeder fejres i de

sainme dage, s&ledes at bornene fSr deres ret og glaede p&
den jodiske tros grund. Derp& felger skildringen.

Hele familien er samlet om bordet, det er endnu ikke

daekket. Overst sidder bedsteforaeldrene, for den nederste

bordende min ven og hans hustru, tilhojre er gaesterne

baenkede, tilvenstre bornene: den store pige Marie, den

ti&rige Josef og den fem&rige Frans. Marie fremsiger cha-

nuka-bonnen p& hebraisk, husfaderen oversaetter stykke

for stykke ordene for de andre born og for gaesterne. Selv

oplaeser han derefter chanuka-salmen og fortsaetter derp&:

»for de store gerninger, Gud har gjort mod vore faedre og

endnu gor mod os, sS at vi lever, mens vore inaegtige

fjender, iEgyptere, Graekere, Romere er forsvundne fra jor-
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dens overflade, for disse gerninger takker vi ham, den ene,

den almaegtige. Bornene svarer: »hor Israel, Herren din

Gud, Herren er £n!« Josef begynder umiddclbart derefter

at fortaelle om Makkabaeernes heltegerninger, om den onde

Graekerkonge , om de frafaldne Joder, der antog grseske

navne og graesk tro, om Matthias og Juda Makkabi og

ender med at sige: »ogs& vi vil vaere trofaste Joder.

«

Nu lister den gamle bedstemoder, husmoderen og Marie

sig bort, lukker omhyggelig dorene efter sig. Frans vil

gerne prove p& at titte ind, n&r doren dbnes, men Josef

formaner ham: >du m& ikke se! gor du det, tager pro-

feten Elias alt det legetqj bort, han havde bestemt til dig!*

SS bliver den lille rolig, men ogs& Josef er dog fuld af

forventning, om han ogs£ skulde fS noget. P& £ngang

r&ber moderen, om det er varmt nok, ellers er det bedst

at laegge noget mere i kakelovnen. Det er det aftalte tegn

og betyder, at alt er rede. Bornenes fader siger, at der

behoves ikke mere, ser i det samme p& sit ur og gor

den bemaerkning, at klokken er allerede halv otte og Elias

har endnu ikke ringet; der skulde da ikke vaere noget i

vejen, at bornene har vaeret uartige. »Nej, det har vi vir-

kelig ikke, hverken jeg eller Josef! « siger Frans. Lige i

det samme bliver der ringet staerkt inde i den store stue,

dorene bliver sl&ede op p& vid gab, moderen kommer
lebende: »har I hort, drenge, at det ringede? Profeten

Elias var her!« Bornene stormer ind i stuen, der str&ler

af lys. Midt p& gulvet star p& et lille bord, der er daekket

med gront og mos, en ottekantet opsats. Otte lys er taendte

og opstillede ved liver af de syv sider, med en saerskilt

farve for hver side. Fra den ottende side vajer pS en

stang, omviklet med gront, en hvid fane med Davids bl£

vSben. Drengene r&ber straks hver for sig: »hvilke lys

horer mig til?« Marie, som har ordnet det altsammen,

giver forklaringen : »hver har otte lys, — efler de otte dage,

olielampen braendte i Jerusalems tempel. De morke- og

lysegule er bedstefaders og faders, de har jo mange bekym-
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ringer; de to raekker hvide lys betyder raoder og bedste-

modef, fordi de er s& gode imod os. De rode er Josefs,

han vil jo vaere soldat, de gronne tilhorer Frans, fordi

han er den yngste, og de blS er mine, fordi . . .« — » Fordi

du er en bl&strompe«, fortsaetter bedstemoder, der slet ikke

kan f& i sit hoved, at Marie skal laere latin. »Hor nu,

borne, siger deres fader, »bedstemoder har endnu slet ikke

sagt os, hvad den f&r, hvis lys braender laengst.« Bornene

jubler i vilden sky, alle raekker hverandre h&nden og

danser rundt om den gamle farmoder. » Bedstemoder, skynd

dig, sig i en fart, hvad f&r det bedste barn?« Langsomt
og betaenksomt siger den gamle dame: »det ligger i en

pakke daerhenne p& kisten.« Hun forst&r altid at indrette

det s&ledes, at det rigtige lys bliver ved at brsende.

Men lad os nu se, hvad profeten Elias har bragt med
sig. PS et bord ved en af vaeggene er gaverne fremsatte.

Fra alles munde kommer et udr&b af tilfredshed. Fader

og moder f&r farmoders solvlysestager, de kysser hende

taknemmelig p& h&nden. Marie fSr et lille smykke, dren-

gene f&r boger og soldaterudrustning. Bogerne lader de

ligge, sabler, flag og trommer griber de efter og fylder

stuen med larm.

Imidlertid kommer stuepigen og melder: »bordet er

daekket!* SSl samles alle til det festlige m^ltid. Da suppen

er spist, fyldes glassene, drengene f&r i anledning af dagens

hojtid deres part. Da siger deres fader: »hold nu din tale,

Josef !« »Vor gode kejser, Frans Josef leve!« Alle rSber:

»han leve!« Men Frans har ogs& noget, han skal have

sagt: »m& jeg ogsS, fader?« — »Hvad vil du, din prop?t

— » Profeten Elias leve, han leve!«

SS endte aftenens hojtid omsider uden det kristne jule-

trae, men bornene fik dog b&de lys og gaver og medtog

fra festen indtryk fra deres eget folks stolte minder.

21*
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DEN ENSOMMES JUL

S& er vi da n&et til den store dag, som hedder Aften,

fordi der ingen ret julestemning fades, for market falder

p& og lysene taendes.

Herre du min Gud, hvor vi mennesker driver af sen-

timentalitet, endogs& de af os, som forseger at forskraekke

med barskhed. Der er inde i selv den koldsindigste spotter

et omt sted, der ikke kan t&le at berores af julen, uden

at der koramer ham fugtighed i ojnene.

Vi har vel alle, i alt fald alle mandfolk, en eller anden

gang forsogt at forhaerde os. Vi har sagt: »nej, min sandten

om vi vil vaere med til den barnestue-romantik. Vi lader

som ingenting. Vi spiser vor saedvanlige middag p& vor

saedvanlige bevaertning, g&r derefter hjem og arbejder eller

laeser en god bog. Og s& faerdig med den juleaften!«

Men ikke s& snart er man kommen ind p& den ode

kafe, for det begynder at krible og krable i en. Alle de

kendte stamgaester er borte. Froknen bag bufetten sidder

pyntet, med en buket foran sig, og opvarteren ser med-

lidende p& den ensomme gaest. Og hvis gaesten giver sig

god tid og, efter at have drukket sin kaffe, forlanger de

illustrerede blade, — fyldte med lutter lyserode juleborn og

andet idyllisk gogl, — s& kan det haende, at den ellers sA

hoflige opvarter med gnavne miner giver til kende, at

kaKen i aften heist er fri for langvarige beseg.

S^ rejser gaesten sig og g&r. Han vil forjage grillerne

ved en spaseretur. Men overalt moder han folk, der travlt

haster til julefest. Og snart er gaderne tomme, mens der

fra alle huse strSler lys og lyder latter og sang.

Endelig soger han fred i sin egen stue. Men i post-

kassen ligger en lille elskvaerdig epistel med »tusind gode

onsker* fra en lille elskvaerdig person, der for denne ene

aftens skyld foretraekker den hjemlige risengrod for selv

hans behagelige selskab.

Han begynder at fole sig som det ensomste og mest
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forladte menneske i verden. Han mindes ifjor og iforfjor

og alle de mange barndoms&r. Der lyder musik og trippen

af barnefedder fra etagen ovenover. Han griber sig i at

sidde fordybet i fjaerne tanker med en opslagen bog i

h&nden, nynnende den kendte melodi med.

Sk kapitulerer ban, begynder, — hvad der er en ufel-

som sjaels vaerste falliterklaering, — at lsese gamle breve og

ender med, efter at have haft alle mulige roman-anfaegtel-

ser om at gS ud pS gaden og samle fattige born til fest

hos sig, at falde i sovn i sin lsenestol for et par timer efter

at v&gne, tung i hovedet af urolige dromme og bitter i

sindet over sin egen forladthed.

Derfor: prov ikke p& at gore opror mod julen.

Den er staerk og uovervindelig, fordi den er s& bledt vat-

teret, at intet kan hugge eller skaere i den.

Og derfor: I, der ikke har noget sted at soge julesel-

skab, benyt jer af den menneskekaerlige indbydelse, en

frederiksborgsk hotelvaert har udsendt : mod s& og s& mange
kroner pr. dag beserger han en hyggelig og stemningsfuld

jul for ensomme herrer og darner.

Og s&ledes: gkedelig jul over hele linjen.

Politiken nr. 359. 1898.
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ANMiERKNINGER
S. 7. >Lygte-fest< se Journal of Amer. Folklore X. 24; E. Rohde, Psyche*

I. 239 anm. 1. med henvisn. t. Preuss. Expedition nach Ostasien II, 22;

udforlig redeg6relse H. Weipert, Das Bon-Fest i Mitt. d. deutsch. Gesell-

schaft fur Natur u. VSlkerkunde Ostasiens VIII, Theil 2 s. 145, jfr.

Lafcadio Hearn, Glimpses of unfamiliar Japan 1 (1908) 105 fig.; Gentl.

Magaz. Library. Ill 217.

S. 9. >Kina< se J. D. Vaughan, Manners & Customs of the Chinese, Sin-

gapore 1879 s. 34; Henningsen, Det himmelske Rige, 1887, s. 58; Doo-

little, Social Life of the Chinese, London 1868 s. 167. fig.; Zunjiernes

dodsfest, se XII Annual Report of Ethnology- s. 338, jfr. s. 334; tilsva-

rende skikke, se Tylor Anfange d. Civilisation II, 35 fig.

S. 10. Vedafolkets dodsfest se Oldenberg, Die Religion des Veda s. 549 fig.

S. 11. Persernes dodsfest se E. Lehmann, Zarathustra s. 81 fig., istedetfor

Fravashierne er sat: fnedrene.

S. 12. Altheia se Iliaden IX. 569; Rohde Psyche* I. 119t. — Mundus,
Preller, Rom. Myth.* 456 fig.; Anthesteriefesten se Preller, Griech.

Myth.* I. 315. 612; samme forf. Demeter, Persephone s. 228 fig. ; Rohde
Psyche* I. 237 fig. — Gravriget star abent, mundus patet, Preller

RM.* 457.

S. 13. Feraliafesten se Preller RM.» 483. Ovid Fasti II. 531 fig.; Bekker

Gallus III.* 297; Lemuralia festen se Preller RM.* 499; Ovid Fasti V.

419 fig.

S. 15. Adelen hedensk se Augustins Confess, lib. VIII. 2.

S. 16. Kirkemodet i Hippo: Concil. Hipponense, can. 29: >populi ab

hujusmodi conviviis, quantum fieri potest, prohibeantur* se Kurtz,

Handb. d. Kirchengeschichte I. (1853) § 239. 1. — Profana >sacrificia

mortuorum* forbodes 739 af pave Gregor, 742 af Childerich, den sidste

Merovinger, se Mannhardt Germ. Myth. 722; sjiele frerdes, hvor stev

hviler: >mortuorum animas circa tumulos et corporum suorum reli-

quias oberrare<, Lactantii Inst. II. 2 se Kurtz I. §240. 1. — Tsende lys,

Cone. Illiberis (305) can. 34: >cereos per diem placuit in coemeteriis

non incendi, inquietandi enim Sanctorum spiritus non sunt*, Kurtz I.

§ 100. 3. — Augustins modcr sc Confcssiones VI. 2, jfr. nutidsskikke:
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begravelsesmaltid pa selve den friske grav (Hautes Alpes) se Tr. pop.

XV. 153. — Balsamere de dede, Budge, Egyptian Ideas of Future Life,

(London 1899) s. 80. — Bispemedet Tours se Trede, Das Heidenstum

in der rdm. Kirche 111. (1890) s. 116 flg.; Scheible, Das Kloster VII.

101. — Gregor Store, stedet delvis anfort Kurz § 238. i.

S. 17. Allehelgensfest, Allesjaelesdag se Fredr. Nielsens og Herzogs Kirke-

lexica; legenden, Pitre\ Archivio per lo studio delle traditioni popu-

lar!, XV11I (1899) s. 582; Bollandisternes Acta Sanctor. 1 Januar;

Tylor Anfange II. 37 anm. 2, jfr. Ndl. Vlk. XIV. 133 flg. Oversaettel-

sen af Th. Celanos sequens, dies ire af hojskolelsrer Marius Kristen

-

sen i Askov, andre oversattelser af J. M. L. Hjort, Kbh 1849. af hvilken

verset >blege kind af skam ma glade < her er l&nt, og af R. Jahn

Nielsen, Katholiken nr. 43, 1901, hvilken jeg skylder redakteren Jo-

hannes Jorgensens velvillie.

S. 23. Legenden om barnet fra Bristol se W. Carew Hazlitt, Tales & Le-

gends, of national Origin, (London 1892) s. 6; forttellingen stammer fra

14de arh.

S.30. Sjaele ringes ud, se ZfM.IlI.S41 >Seelenauslauten« (Tirol) jfr. Ndl.

Vlk. XIV. 173. — Egnens befolkning, se Tr. pop. XIV. 621 (Franche

Comt£); Meyrac, Trad.. Coutumes. Llgendes des Ardennes, s. 23. —
Alt arbejde opherer, se HD. Festliches Jahr s. 329 (Flandcrn); Pitre*

Arch. VIII. 574 (Friaul). — I hjemmet, se Souvestre, Les dern. Bretons

1. 11. — Maltid, hvedebred og maslk, se RD. Bdhm. 493; Lippert, Christ

,

Volksgl. u. Volksbrauch 665; Allesjaelesaften efterlades bordet daekket

med bred og vin til de dode (Perigord) se Tr. pop. XV. 153. — .Erter

og banner, se P. Arch. VIII. 38(Ital.); P. Spettac o. Feste 406. — Hirse-

grod, se Tr. pop. XIV. 622 (Franche Comt£). — Kold mad, se Lippert

665, RD. Bdhm. 494: Wuttke nr. 752. — Drikkes pa dodes velgaende,

se Maunh. Germ. Myth. 724 (Perigord). — Blive hjcmmc, se Tr. pop.

III. 599 (Bretagne). — Kager: > soul-mass-cakes <, se Hazlitt, Antiq. 1. 216

flg. med rimet: >soul, for a soul cake<! sjselebred, >Seelzopfe«, >Todten-

beindlic, se Rochholz, DG1. 1. 327 flg., Ndl. Vlk. XIV 136. flg. — Italiensk

sukkergodt, se afbildn. Rivista I. 239; billeder fra Mexico, Starrs Ca-

talogue of Mexican Folkl. Collect. 1899, Folklore Society's bind XLIII

(1898); jfr. >chiavi< (n6gler) af sukker pa S. Pietro festen, Palermo, P.

Arch. XII. 283.

S. 31. Badstuen, Grimm, Myth.* 865a*. — Lys i vinduer, jfr. Flensb. Av.

nr.72. 1904, >Desertoren«. Roman af R. Buchanen, >han sa, at der strS-

lede lys i alle vinduer i byen, for at vise de hedenfarne sjaele vejenc

[Allesjaelesnat] (Bretagne). — Vicde vokslys, Monseur. Bullet, d. Folkl.

III. 24. 191; RD. Bdhm. 493; Wutke nr. 752. — Et lys for hver, gerne

flere: >an einen ahnlichen Vorgang knupft wol das Spriichwort an:

auch dem Teufel muss man ein Lichtchen aufsteckenc, Lippert 665,
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jfr. Ndl. Volksk. XIV, 177. — lid pa amen, le Braz, Legende de la mort

s. 274 ; 284 : »le feu est entretenu dans &tre par une enorme buche, la

buche des d£funts< (Bretagne). — St. Hansdagstide, lc Braz, 280. —
Spor af de dede i aske, se Mhardt Germ. Mythen s. 723 m. henv. t.

Neue Preuss. Provincialbl. (1850) X. 116. 159, jfr. dvwrges spor i sand.

Grimm Myth.2 430 anm. — Vievand, Wutke nr. 752; v- keler de dede,

Sch6nw. 1. 296. — Lamper p& arne: Heyl, Volksagen aus Tirol, 761.52,

>Am Allerseelenabend lasst man ein Ohllicht fur die armen Seelen

brennen, dieselben durfen dann kommen u. mit dem Ol ihre Brand-

wunden bestreichen* ; Zingerle, Sitten des Tirolep Volker nr. 1470:

>Am Vorabende des Allerseelentages wird ein Seelenlichtlein auf dem
Heerd angezundet d. i. eine mit Schmalz gefullte Lampe. Da kommen
dann die leidenden Seelen um mit dem geschmolzenen Fette die

Schmerzen ihrer Brandwunden zu lindernc, jfr. nr. 1471; Z. f. M. III. 342,

>ein Seelenlichtlein <, en lampe fyldt med fedt; Wuttke nr. 752:

lampen er fyldt med smor, ligesd Grohmann, Aberglauben aus B&hm.
u. Mahren 198.18M. — Trefod, ildgaflfel se Wuttke nr. 752; skulde tre-

foden vtere varm, laegger man til advarsel en brand pa* den, at de

dode kan vogte sig, le Braz 269. — Glas, se Pitr6 Usi IV. 62. —
spand i kokken, Schmeller MSrch. u. Sagen aus Walschtirol 238.»;

spand foran dor, Tr. pop. IX. 461 (Corsica).

S. 32. Senge: Bivista delle tradizioni popular! italiane II. 323 ev. (Alto

Polesine), Giovanni, Usi del Canavescl35; P. Arch. XIII. 531 (Sardin.).

— leenken p& arnestedet se Finamore, Credenze Abruzzesi 183. —
Feje se le Braz 270. — De omtalte skikke fra Schwaben se Rochh.

Deutsch. Glaube I. 423 fig. — Italien se Pitr£ Archivio III. 292. —
HohenkrShen se Meier, SchwSbische S. nr. 85.i; Bochholz, I.e.

S. 33. Bordet daskkes se Rivista I. 380, bord da?kket, lys pk det (Bari),

jfr. s. 228. 376. 943; I. 71: Allesjselesnat mk huset stA &bent for for-

faedrenes sjale, man m& fremsa?tte mad og drikke til dem og serge

for en god ild; der m& henlregges en kniv pa bordet, men den m4
ikke stikkes fast i bredet. En mand, der syndede herimod, blev

funden nceste morgen med kniven i struben (Valsesia); Finamore,

Abruzz. 187, pa' bordet saettes bred, vand og et lys, som braender

hele natten, til at lyse for de dode, som kommer hjem ; nseste morgen
gives brodet til fattige; P. Arch. XIII. 531 (Sardin.); Melusine I. 14:

nar man havdc spist Allehelgens aften, sattes et nyt aftensmaltid p4

bordet, man oste suppe op i tallerkenerne og ha?ldte a?blevin i glassene,

derefterblev vinduerne lukkede op og alle gik bort, og sasnart klokken

slog 12 og Allesja?lesdag begyndte, ventede man, at de afdodc slsegt-

ningers sjsele kom for at tage del i familiemaltidet; Tr. pop. IX. 213,

mens man g&r i seng, lader man et tsendt lys st^ til de dede, Alle-

sjrclesdag, og man lader det braende hele ugen. Stedvanlig bar man
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en lampe: en sk&l olie, hvori et stykke salt, sora baerer den braen-

dende vaege. (Alpes marit.). — Retterne: se le Braz XL, Allehelgens-

aften daekker man bord til de dode i kekkenet med en ren livid dug

og fremsaetter til dem tykmaelk, varme pandekagcr (cr£pes) og frugt-

vin. Nar de kommer, kan man here dem flytte med skamlerne,

sommetider ombytter de ogsa tallerkenerne, jfr. s. 284 (Bretagne);

Zingerle Sitten nr. 1466, aftenen for Allesjaele saetter man efter at

have spist til aften maelk og pandekager (Krapfen) pa bordet og lader

dem sta urert til naeste dag, de gives da til fattige, jfr. nr. 1470. —
saeregne hvedebred se Wuttke nr. 752 »besondere Kuchen fur die ar-

men Seelenc, jfr. ZfM. III. 842 (Tirol); man backt eigenthumliche

Kuchen, die i Lechrain Seelzopfe heissen zum Nachtmal u. lasst sie

fur die armen Seelen aufdem Tische stehen, Leoprecht. Aus d. Lechrain

199 jfr. Mannhardt Germ. Myth. 723; disse kager kaldes > Seelen <

(Schwaben), >Seelenbratzen« (Augsburg), >Spizlein< (Nurnb.), >Seelen-

weckenc el. >Seelenzopfe< (Bayern ellers), >heilige Strizelc (Osterrig),

>Seelchen< (Bohm.), >Seelstucke< (Tirol); i Tirol lader man levnin-

gerne sta pa bordet, stiller taendte lys rundt om og siger: >det er

sjaelenes!* se RD. Festl. Jahr. 380.— Levninger af maden se Mhardt,

Germ. Mythen 724: i Perigord holdes Allesjaelesaften et familiemaltid,

man drikker paa de afdede slaegtninges og forfaedres velgaende og

lader af hver ret levninger blive staende natten over pa bordet,

saetter ogsa ked og vin frem, med henvisn. t. De Nore, Mythes,

coutumes s. 147; sign. Mhardt I.e.: i Dauphine hensaettes mad til de

bortdragende dode for at styrke dem pa rejsen; i Odenwald koger

endnu mange mennesker dagen for fastelavnssdndag det bedste og

laekreste, de har, saetter det pa bordet, lukker vinduerne op for

englene og laegger sig sa til at sove, se Grimm Myth. 1
CV.soc; jfr. P. Usi II.

230, i de ferste 3 dage efter et dodsfald hensaettes pa Sicil. mad og

drikke i hjemmet til den dede. — Mad pa arne se Lippert 665 ned.

man henkaster madstykker til sjaelene p& arnen og skaenker maelk

til dem; Meyer, Germ. Mythol. 73, man kaster bredkrummer og stege-

fedti ilden til sjaelene med henvisn. t. Tacit. Germ. XI. 20; jfr. ZfM. III.

31.16. — Foran huset se Heyl 761 6s: Allesjaelesdag saettes mad (>Todten-

opfer<), fordum >auf dem Rittenc, foran huset.

S. 34. Kal se Finamore Abruzz. 181. d. >tre conche col romaiuolo

dentro*. — Ej smaekke med vinduer el. dore se RD. Festl. Jahr 330

(Antwerp.) jfr. Z. f. M. I. 240.8 (Mosel), Urquell III. 39 (Schlesien), jfr.

Fritzn. Lapp. 145 >den dorkjierring, som man oftc hos os be-

skylder for at blaese lyset ud, .... om hvilken man p^ Faeroerne

horer samme tale (Antiqu. Tidskr. 1849—51, s. 305.8 : >ddrkaerlingen

blaeser lyset ud*). Men den d- er vistnok ikke andet end en af de

arme sjaele, som, uden at kunne finde ro, efter deden faerdes omkring
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i menneskernes naerhed og g6r dem fortned. — Mundkurv se Starr's

Catalogue 84. — Velsigne se Rivista I. 228, natten mellem lste og

2den November dtekkes et aftensbord rigere eller fattigere efter fa-

miliens evne. lntet af hvad der fremsa?ttes, mad eller drikke ma
rores [af de levendc]. da alt udelukkende er bestemt til de dede, som
den nat har lov til at forlade deres grave og faerdes i deres slaegts

hjem. Det er den almindelige tro, men der er en anden. I samme
nat genga?lder sja?lene i skaersilden deres sla?gtninges bonner og gaver

ved at velsigne bordet: enhver som smager pa maden far lykke ifelge

(Puglia). — Mexico se Starr's Catalogue 84; billede af bordet med
dedsmaltidct s. 89 beskrivelse hos Starr og i Amer. Folkl. X. 106.

S. 35. Dodssangen. le Braz s. 280 [overs, af Kirst. Mollerj.

S. 37. Kastanier, frugtvin o. d. flg. se Trad. pop. III. 50 [Bretagne].

S. 38. De Dodes sangere [overs, af Kirst. Mailer], se le Braz 284 (Bre-

tagne); en raelodi. Tr. pop. X. 88.

S. 39. >vagner nu alle s. sove, se Meyrac, Trad, des Ardennes 24; Mon-
seur, Bulletin III. 25; Trad. pop. XIV. 622.

S. 40. To hold se Trad. pop. III. 599. — Ligbare se Leoprechting, Le-

chrain s. 199. — Kirken oplyst se Finamore Abruzz. 183, Monseur,

Bulletin 111, 29. — Navne oplaeses se RD. Festl. Jahr 331.

S. 41. Et Tra? har hab se Jobs bog 14.7 flg. — S. Marcuolo se Crane.

Hal. popul. Tales s. 234.

S. 42. Dede ved ulykkelige hoendelser osv. se Finamore, Trad. Abruzz. 103.u

flg. jfr. Preller, Rom. Myth.* 500 > Larva? schlagen die Lebendigen mit
Wahn6inn<.

S. 43. Udobte born, le Braz 270 (Bretagne). — Museham se le Braz 131.

— Myrer se Pitr£ Usi IV. 61 ov. — Fluer se le Braz 132. — Sommcr-
fugle se Cosquin Cont. pop. de Lorraine. II. 175; Mllus. IV. 126;

Stfbillot, Coutumes pop. de la Haute-Bretagne (1886) s. 151. 157; se

om mange andre skikkelser MannhardtsGerm. Mythen s. 749 a; Gr. Myth.*

788 flg.; Wuttke nr. 60 flg.— Mikaelskirken se Z. f. M. I. (Tirol) 7—9;
Zingerle, Sagen aus Tirol* (1891) nr. 329—32; Alpenb. Mythen 215.w. — I

tudserne fattige sjaele se Zingerle Sitten nr. 1477 (Tirol); Sch6nw. I.

286.8 ; PetersVolksth.il. 75; Z.f. M. III. 30.is (Karnten); Wuttke nr. 763.

S. 44. tudsen ved amen se Alpenburg Mythen 216. is. — Smalys se

Z. f. M. I. 242w Mosel); Alpenb. Myth. 135; Savi-Lopez, Leggende

dclle Alpi 206; lys sat pa biller, brugt som aeventyrmotiv Grimm KM.
nr. 192; sign. P. Arch. IV. 140, smalys sa»ttes pa biller Kristi Himmel-
fartsdag. jfr. P. Archivio III. 191, en overtroisk person kyses ved sa-

danne smalys. — Jamren se Birlinger Sagen I. 389.

S. 45. Schwaben se Birlinger Volkstuml. I. 283. — Bretagne se le Braz

273. — Ska?re grene. vissent lov se Monseur Bulletin III. 28.tos. tos.

(Belgien.) — Stendynge se le Braz 308. — Tra? se le Braz1 131 jfr. I.*
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194. 197; Sch6nwert I. 291. (Oberpfalz). — Gaerdestavre se Schfinwert

I. 287.il. — Vejens spor se Schonw. I. 287.w. jfr. s. 305.u. — Halm-

band se SchSnw. I. 287.is.

S. 46. Fejekoste, halmknipper, moddinger se Grohmann, Abergl. aus

B8hmen 198.iase. — D6rtrin, d6r, port se ZfM. I. 240.8 ; Meyer, Mythol.

73; Wolf Beitrage I. 214.i4i (Rhin); Wuttke nr. 750: ein Bettlerlied in

Hessen lautet: >ei orm Seelche sass henger de Dehr on guckte ganz

trurig herv6r«, jfr. nr. 752; Leeb, Sagen NiederSsterreichs I. 30; Mon-

seur, Bulletin III. 28.to4. — Kedelskede se Trad. pop. XIV. 622. —
Gulv se Wuttke nr. 752; Schneller 238.so. — Klirrer skeer osv. se

Wuttke nr. 753; Grohmann 198. — Theobald se Legenda Aurea8 ved

Grasse (1890) s. 731 ; (c. 1250).

S. 47. Sakse seVedels overswttelse s. 32; Mullers udgaves. 14, jfr.Wein-

hold Z.f.V. IV. 256, K. Maurer: die Holle auf Island.

S. 48. Tre Herrer se Alpenburg, Deutsche Alpensagen s. 66 nr. 72.

S. 50. Alpebonde se Alpenb. Alpens. 132 nr. 30. jfr. nr. 75; Mythen s. 144.

151. nr. 5, 190. nr. 60; Zingerle, Sagen aus Tirol* 280 nr. 503. — Gemse-

ja?gere se Vernaleken Alpensagen 165. — Brandenbergerdalen se Zin-

gerle Sagen 281, nr. 504; Vernaleken Alpens. 165. — Red sne se

Vernaleken, Alpens. 279 nr. 99. — Skarer af sjrele se Savij-Lopez, Leg-

gende 196, Alpi 37. 61. 196. 201; P. Arch. IX. 399; Gaetano de Gio-

vanni, Usi, Credenze, Pregiudici del Canavese s. 134; Tr. pop. VII.

324; Vernaleken, Alpensagen 279, Mythen 361, jfr. Tr. pop. X. 409;

slg. Selma Lagerldf: Gamla Agneta s. 133 i Drotningar i Kungahalla

1899.

S. 52. Klammer se Alpenburg, Mythen 138 >die Klamm Manner, 'jfr.

158.W.

S. 54. Hvilestunder, de pinte sjaeles se Graf Miti I. 241, il riposo dei

damnati; alle sjrele hvilcr fra aften 31. Oktob. Allesjaelesdag over.

Folklore X. 129. (lrl.). — Kirkeklokkerne ringer se RD. Beige II. 238;

Wh. Vlk. VI. 208: die armen Seelen (die im Fegfeuer erlassliche Sun-

den abbussen) werden ausgelautet u. suchen ihre Heimat auf ....

Am Allerseelentage werden die armen Seelen wieder eingelautet u.

dann mussen die, welche noch nicht erlost sind zuruck in ihre Gra-

ber schlflpfen (Gossensass) ; Z. f. M. III. 341 (Tirol); Wuttke nr. 752. —
Lys pa gravene se Finamore, Abruzz. 181. b. — Skarer, talrigere end

trseernes blade se Tr. popul. III. 599, plus nombreux que les feuilles

qui tombent des arbres, plus serr£s que les brins de l'herbe, qui

pousse dans les champs (Bretagne); le Braz 274: aussi pressees que

les brins dherbe dans les champes ou que les gouttes d'eau dans

l'averse sont les Ames, qui font sur terre leur purgatoire; — >som de

er skal vi blive<, jfr. >Was du jetzt bist, war ich auf Erden, was ich

jetzt bin, wirst du auch \verden<, A. Petak, Grabschr. aus Oesterreich
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(1904) nr. 17 fig.; Tr. pop. VIII. 590: la nuit de la Toussaint on ne
laisse Hen de hors: les chevaux sont a I'ecurie, les bestiaux dans

letable. A partir du minuit surtout, personne noscrait sortir. C'est

l'heure sainte, on les ames des tr£passes peregrinent sur la terre.

(lle-et-Vilaine); Monseur Bulletin HI. 28.mt. — Ingen gar den nat.

notte dei morti, ud, P. Arch. IX. 525; kvaeg ej pa gres, Ons VIkl. XI.

140.i».

S. 55. Jean Lemaltre se S£billot, Trad. & Superst. de la Haute Bretagne

I. 225 fig.

S. 56. Mollerejsen se Pitre\ Archivio IX. 525.

S. 57. Esterne se Kreutzwald, Der Ehsten abergl. Gebrauche (St. Petersb.

1854) s. 89; Grimm Myth. Ill4 489.«, IP 865 anm.» — Skikken op-

lyses se Tylor, Anfange d. Kultur II. 39; Rohde, Psyche 1*. 239 anm. 1

jfr. Gomme Ethnol. in Folkl. 120 fig., Jevons, Rom. Quest. XXXVII.

S. 58. Et Trek fra slaviske folk se Volkov, Am Urquell VI. 25, jfr.

ski fling fejes ud, Kr. Sagn II. 30.si fig.

S. 59. Flyver hjem se Wh. Vlk. VIII. 397 (Bayern). — Rejser sig, dans

se Meyrac 23. — Hvidklwdte se Pitr£ Usi IV. 58.

S. 60. Monte Erice se Pitr£ Usi IV. 61.— Vandpyt se Monseur Bulletin

III. 29.tos. — Messer se Melus. III. 76.t, Zingerle Sitten nr. 1467. —
B6nner og messer se Tr. popul. I. 355. — Allehelgensdag se Monseur
Bulletin III. 99. — Synskes fod se Tr. pop. IX. 460 (Corsica), jfr. Feilb.

Ordb. III. 175.8 a m. henv.

S. 61. Korsvej osv. se Finam. Credenze Abruzz. 182. — Graver se Wolf
Niederl. Sagen nr. 319. — Verviers se Monseur Bulletin III. 29*09. —
Sicilien se Pitr6 Usi IV. 61.

S. 62. Tarekrukken se Tr. pop. XIV. 91 fig. jfr. Feilb. Ordb. tare.

S. 63. Vogns rullen se Tr. pop. I. 355; Bosquet Normandie 276. — Ga
i dr6mme se Finam. Credenze Abruzz. 182. i.; Giovanni, Usi Cana-

vese 135.

S. 64. Ligsserk se Pitrd Usi IV. 60. — Norditalien osv. se Maria Savy-

Lopez Leggende 107, Alpi 113 fig. — Hyrde forsinket se Giovanni,

Usi Canavese 137.

S. 65. Baie desTr^passes se Souvestre, Les derniers Bretons (1854)1. 37

S. 66. Benrade se Tr. pop. I. 355 jfr. XIV. 91 ; Bosquet, Normandie 276.

Harpiksfakler, silkesko se PitrS Usi IV. 60; Tr. pop. IX. 213.w (Alpes

marit.). — Tirol se Panzer, Bayrische Sagen II. 103.im. — Flytte

med Stole osv. se le Braz XL. — Falder ske ned se Zingerle Sitten

nr. 474. — Fromme sjaele se Tr. pop. IX. 460 : > anima benedetta della

parte di Dio, parla e dii to hesoquU (Corsica).

S. 67. Gode og artige born se Pitr6 Usi IV. 60; P. Archivio XVII. 313;

Pitre Spett. Feste 398—403. — Allehelgens nat se Rivista I. 492, La

fcsta dei Morti.
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S. 69. Udskser se Munchs digt, Samlede Skr. I. 151.

S. 70. Savoyens Alper se Giovanni Usi Canavese 138. — Bretagne se

Tr. pop. Ill 599.

S. 71. Posen se Knoop Posen 136 fig. — Hvilelese sjsele se Finam. Tr.

Abruzz. 103.46. — S. Maria Maggiore se Pitre Archivio XVII. 314.

S. 72. Do af raedsel se Finam. Credenze Abruzz. 184; jfr. Heyl 474,

Valborg nat de dedes messe; Schdmvert I. 277.io, levendes livslys

bnender pa alter; fejes navne meddeles af en af de dode. — Wer
durch Zufall die Messe mit angehflrt, muss, so wie der Segen erteilt

worden ist, so rasch als mdglich davon laufen u. sein Kdrnchen da-

Iassen, sonst ist er verloren, RD. Bdhmen 494. >Va, questa messa

non e per te ma per noi altri morti. La dice un prete, che non

l'aveva detta in vita; e la sentono coloro che non l'hanno sentita,

quando erano vivi. Si rimanessi qui, mentre il prete dira il primo

Dominus vobiscum, cadresti stecchita.c Finam. Tradizione Abruzz. 105.

S. 72. Kamnitz, se Zs. f. Oestr. Vlk. IV. 304. — Spogelseprsestens messe

se Sebillot, Litt. orale de la Haute-Bretagne 192, tome I of Litt. pop.

de toutes les nations (1881); jfr. Trad. pop. XIV. 500 hvor tid ej er

angivet; Slbillot, Contes pop. de la Haute-Bretagne 1. nr. 43 i Marts;

Blad£, Contes I. 287, hvor dette track er indflettet i et seventyr: helten

skal modtage sakramentet af en dad praest; Sebillot, Litt. orale de

l'Auvergne s. 103 nr. XIV. jfr. Tr. pop. XIV. 123, I. 86; enkens ring,

hun ofrer, Andes indsprengt i altersten, Le Braz I.
2 63 flg. IL* 37; P.

Arch. VII. 214 flg., IX. 528; motivet beuyttet som opera (?) se Tr. pop.

XIII. 128. — Sagn fra Frankrig se Melus. III. 76. — Afdode moder se

le Braz 287. — OfTrer se Z. f. M. I. 240.* (Mosel).

S. 74. Kirkegardens lage se Trad. pop. VIII. 122, er det dodningedan-

sens billeder, der her finder udtryk? — Sta?rk rest se P. Arch. IV.

432 (Bretagne). — Tiggeren Johannes se le Braz 157 (Bretagne).

S. 75. Vilde Jagt se Leoprecht. 200: das wilde Gjag, die Holzweiblein,

die verwunschten Seelen. — >Allesja?lesstorm< se Zingerle, Sitten nr.

1469 >AUerseelenwind«. — Sjaelevognen se BD. Beige II. 237; Monseur

Bullet. II. 28.»o6 «Zielwagen«. — Spogelsejaegeren se Trad. pop. XIV.

622 >le chasseur maudit<, Hardw. Trad. 153 »The Spectre Huntsmanc
— Hojene abne se Bran I. 210. — Dyr far rost og ma?le se Trad,

pop. III. 51 (Bretagne). — Ga arsgang om hus se Amer. Folkl. VI.

260 (Jrland).

S. 76. Ligbare se Zingerle Sitten nr. 1474; Wuttke nr. 385; Heyl S. 191.es.

— Fortryllet pige, BD. Festl. Jahr 330 flg. — Usynlighedskabe, Zin-

gerle, Sitten nr. 1473. — Besog v. gravene se Tautphoeus, Initials k.

18; Trede I. 185. — Brussel, Paris, Monseur Bulletin III. 31.m; Ndl.

Vlk. XIV. 178. — Neapel, Trede IV. 454. — Tirol, Schneller 239.8i;

Zingerle, Sitten nr. 1479. — Schwaben, Birlinger, Sagen 11. 136. —
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Vievand laesker sjaele, Wh. Vlk. VI. 411 (Iglau). — Pra?sten beder ved

graven, Schncller 239.si, Zingerle, Sitten nr. 1479. — Pengestykker,

Birlinger, Sagen II. 136, for pengene kebtes gerne >Seelenbirncn«, (en

sildig paeresort) eller >Seelen<, hvedebrod af bestemt form.

S. 77. Triekul, Leoprechting 198: gravene luges, stros med et tyndt lag

trsekul, indlagte figurcr af ronnebaer; calendula, som endnu blomstrer,

snos med vintergront (vinca) om korsene. En skal med vievand

ssettes pa grav, deri en buxbomstilk at sta?nke med. — Chrysanthe-

mum, Trad. pop. VI. 704 >roses des toussaintsc — Somandsgrave,

Trad. pop. III. 50. — Buxbomkost, Wuttke nr. 752. — Brunswig, Thu-
ringen, afdodes fotografl , Monseur, Bulletin III. 32.?u; jfr. Andree,

Braunschwig 226. — Lys driver onde ander bort, Wh. Vlk. VI. 411

(Iglau); Trad. pop. IX. 213.98 (Frankr.), IV. 566.— Kapelformige grav-

minder, Trad. pop. XIV. 622 ned. (Frankr.); Birlinger, Volkstuml. II.

166.168, samtidig med at lysene teendes, bedes troen og fadervor. —
Lys foran el. bagved grave, Monseur, Bulletin III. 31.su; P. Arch. V.

20 (Sardin.); Gr. Myth.' 865. — I sorte el. hvide glas, Trad. pop. XIV.

92 (Frankr.). — 1 lygter, Trad. pop. XII. 255 (0vre Osterrig); RD.
Bohmen 494. — Man kappes med gravpyuten, Zingerle, Sitten nr. 1475.

— Vokslys offer, Meier, Sagen 451.its. — Strakors, Monseur Bulletin

III. 32.»i7, RD. Beige II. 237. — Messina, PitrS Usi IV. 62; pa Alle-

sjselesdagen holdes maltid pa grave (La Manche), der hseldes seblevin

pa gravene ; man taler med de dode, som om de var levende, Tr.

pop. XV. 153.

S. 78. Sjaelebrod, >Seelenbrezzen<, Birlinger Sagen II. 226. — Brodkrum-

mer, Wuttke nr. 752 >eine Schiissel mit Weihwasser u. einige Bro-

samen zum Abspeisen der armen Seelen< (Oberpfalz). — Rusland,

Grohmann. Abergl. 190. — Nygrwker, Folklore X. 181 (Sporaderne).

— B6hmen, RD. Bohmen 495. — Tyrol, Heyl Sagen 762.64.— >Sja?le-

skal«, >Seelnapf«, Leopr. 199, >Seelzopfe«, brodet flettet som harpiske,

indtil 3 fod langt, ogsa >Seelen\vecken«. — Frankrig, Trad. pop. XIV. 622.

— Abruzz., Finamore, Credenze Abruzz. 180. — Proeessioner. Mon-
seur Bullet. III. 32.*is ; RD. Beige II. 237; Festl. Jahr 322. — Arden-

nerne, Ons Vlkl. VI. 24. — Kaerteprocession. >keerskensprocessie<.

Ons Vlkl. VI. 25.

S. 79. Pyntede, friserede lig, se Trede III. 243 fig. — Katakomber, Pitr£

Spett. Feste 393; Trede IV, 450, udferlig beskrivelse.

JUL
S. 83. Thule m. m. se Tacitus Germania kap. 2. 45; Agricola kap. 10.

S. 84. Prokopius. Bell. Goth. II. 15, aftrykt hos Tille, Yule & Christmas

s. 178. — Husdyr se S. Muller, Vor Oldtid s. 300. 410. 534. — Brugen
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af jaernet se S. Muller s. 433. — Irerne flg. se G. H. Maynadier, Wife

of Bath's Tale; Grimm Library XIII s. 44. 52, — Snorre se Munch,

Norges Konge Sagaer I. s. 1, Snorres fortale.

S. 85. OfFerhojtider, Munch, Kp. s. 8: >man skulde biote mod vinteren

til et godt &r, midt om vinteren til god afgrode, og tredie gang ora

sommeren, det var sejrsblot*. — Hdggun6tt, Fritzn.* under ordet

=

midvintersnat, = hokun6tt Heimskringla 92.io; Fms. kap. 21 : haukun6t

|>at er miflsvetrar n6tt. — Tiburtius, beregningen efter G. Bil finger,

Das germanische Ju Ifest s. 117 c.

S. 86. Sammenskudsgilde se Munch KS. 66.ite (samburdardl, se Fritzn.*).

— Sigurd Jarl sammesteds. — Thorolf tilbydes vinterfred p& det

sted, hvor de efter vikingetogene om sommeren tilbringer vinteren i

ro, se Peters. Isl. Faerd I. 160; Eg. Skallegr. S. kap. 38. — Menneskeoffer

se K. Maurer, Die Bekehrung des norweg. Stammes. 11. 196 flg. 199.

— Alt det blod, som [af offerdyrene] randt, kaldtes laut, og lautboller

de, hvori blodet stod; lautteiner kaldtes redskaber, der var gjorte

som staenkekvaste til vievand. Dermed skulde man bestryge alle

stallerne og hovets vsegge uden- og indentil, ligeledes skulde man
staenke lautet pa macndene. men slagtet blev kogt til spise for folket*,

Munch KS. 66.ua; gudebilleder staenkes se Hers. u. Heidr. S. s. 59

(N. M. Peters. 1847).

S. 87. Hdsteder, Valtjfr Gudmundsson, Privatboligen pa Island, s. 178.

— reghul s. 164 flg.; gulvet s. 178 jfr. s. 188. — Stros med halm eller

kaersiv se Rigsm&l 24: g61f var str&5; Gisle Surssons S. s. 27: var

straft g61f a Saeb61i af sefinu af SeftjGrn jfr. s. 111. — s. 29 Gfsli tager

sefit af g61finu, snor det sammen til en visk jfr. s. 113; Flateyar B6k
II. s. 33: ij kallar baru halm a golfit jfr. Fms. IV. s. 75; Egil Skalle-

,
grims. S. kap. 34, Peters. Isl. Faerd I. 147 ned., hornet sprang itu, men
drikken lob ned i halmen, jfr. s. 146; sign. Sturl. II. 107.28 : f6r drykkrin

ni&r f halmin; Heimskr. 629. 20: nan lei ok fyrst gera ofnstofur ok

stra g61f um vetr, sem um sumar, jfr. Codex Frisianus 256.17; Konge-

spejl, Kria 1848: strA herbergi ilmandigrosum
; jfr. Fritzn.* under

halmr, str£; Du Cange: juncare, locum floribus vel juncis spargere;

j uncus, majoribus festis sparsus in ecclesia et alibi. — Du Fresne,

under junchare: hos Menagius, Origines lingua? Gallic* siges, atgaden

i Paris, La rue de four, kaldes saledes, fordi der solgtes halm, hvor-

med publica aedes in promotionibus et aliis solennitatibus sterne-

bantur. — Langbaenke, hojsaede se V. Gudm. s. 205. 184 flg.; fornem-

ste bsenk s. 195; hojsaedesojierne s. 185. — Panel se V. Gudm. s. 177.

205 flg.: tapeter smsts. — Borde se V. Gudm. s. 188.

S. 88. Skankebord se V. Gudm. s. 189. — Bsenke se V. Gudm. s. 190. —
Tvaerpallen se V. Gudm. s. 182. — Gildessalen i hovet se Maurer II..

190 flg. m. henvisn. — Edsringen se Bafn Fnm. III. 96, Thorst. Oxef.
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s. kap. 1. — Offertjenesten tilende, se Munch Snorre 66. 126; Heimskr.

92.16, >alle mindeskaler skulde ga hele gulvet rundtc Peters. Isl. F.

I. 161, E. Skallegr. S. kap. 38; drikkelag ved sommerblot sts. kap. 39.

S.89. Kjalarnaes se Kjalnes. S. s. 2. — Letter se Maurer II. 201. 235;

Fritzn.* under heit I. 777 a. ligesa under strengja. — Ome se Helgakv.

HjOrv. 30 prosastykket : >om aftenen gjorde man lofters >sonarg6ltr«

blev fremfort, pa den lagde maendene hinder og gjorde lefler ved

bragebaegeret*; Hervarar S. besorg. af N.M.Petersen, overs, af Thora-

rensen (1847) s.30 kap. 12: >Kong Heidrik dyrkede Frey og lovede at

ofre ham den storste gait, han kunde fa. Denne ansa man for at

vsere sa liellig. at over dens borster skulde alle vigtige sager padom-

mes. Galten skulde ofres som sonoffer (s6narbl6t), og juleaften skulde

den fores ind i hallen for kongen, da plejede man at laegge hsendeme

pa dens borster og aflsegge hellige lofter. Kong Heidrek lagde den

ene hand pa galtens hoved og den anden pa dens borster og gjorde

det lofte — Jfr. Bugge, Nomine Skr. (Kia 1865) s. 355, son be-

varet i s6nar bl6t, s6nar goltr, s6nar dreyri og som navn p4 et af de

kar, der fyldtes med Kvasers blod, betyder sandsynlig >offring< af

s6a offre, egentlig forode. Aim. forklarer man s6n ved udsoning.

FTitzn*. under ordet: >ledende eller stdrste gait i svinehjorden*

;

sonarblot: »ofring af galtc. — N. M. Petersen, Nord. Myth. (1849)

s. 339 »solgalten<. — Grimm, Myth.* 45 >Suhneber< ; skikken at ailaegge

lofter ved dyr: gait, pafugl, fasan, svane, hejre se Letterst. Tidskr.

(1889) s. 316, Kr. Nyrop: En middelalderlig skik jfr. Gr. RA. 900.is. —
Gaver se N. M. Peters. Isl. Faerd I 232. Egil Skallegrims S. kap. 60 (isl.

kap. 70) Arinbjorn gav Egil til julegave [ved sit store julegilde] en sid

kappe af silke, guldsommet, og belt ned besat m. guldknapper, hvil-

ken han havde ladet skaere efter Egils vaekst Desuden fonerede han

ham ved julen en hel ny klsedning af engelsk klsede med mange
farver. Mange andre vennegaver uddelte han om julen til sine gaester,

thi Arinbjorn var en saerdeles gavmild og tedelmodig mand jfr. For-

nald. S. II. 331. Ans S. bogsveigis kap. 3; jfr. Fritz.* jtilagjdf. — fest-

lege se Maurer II. 235 m. henvisn. t. Holmverja S. kap. 22. — Jul,

jfr. Aasen jol, isl. j61, eng. yule; ordet haenger sammen med ags.

gehhol, geobhol, lat. joculus, se Kluge, Engl. Stud. IX. 311, Bugge

Ark. f. n. Fil. IV. 135, Paul, Grundriss I. 1125. — Til grade osv. >til

gr6ftrar< Heimskr. s. 9, Fris. 7.to (Fritzn.*), >til 6rs ok friftarc Flat. I. 318.8

;

Fms. IV. 75 bl6ta til ars ok fridar iUppsal; Hmkr. s. 183.7. OlafTrj-gx-.

S. kap. 74; Flat. I. 56; Fms. I. 23; >til fridar ok vetrarfars gods<,

Flat. II. 185. — Svearnes gud, blotgod Svfa, Svfa god, Fms. II. 76, V.

239. — Trofaste venner se Maurer 11. 47 m. henv. — R&der for regn

osv. se Gylfag. kap. 24.

S.90. Gor godt ar se Rafn Fms. overs, ll.s.66; OlafTrygv.S. kap.173.— Fred
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og kaerlighedsglaede, Adam Brem. [IV. 27]: Tertius est Fricco pacem
voluptatemque largiens mortalibus, cujus etiam simulacrum fingunt

ingenti priapo. Si nuptise celebranda sunt [sacrificia offeruntj Fric-

coni, stedet anfert Gr. Myth.* 193. — Kong Sigurd se Rafn Fms. IV.

75, OHS. k. 49. — Krogen v. ddren se Ram Fms. III. 85. Thorv.

Jarleskj. S.

S. 91. Baeres ol over ild se Fms. VI. 442.17, Fritzn*. under minni. —
Hroar stod op se Holmverja k. 14, anfert Maurer II. 201 (H6rd Grim-

kels. S. k. 14). — Herstejn se Hdnse Thores S. k. 12; ogsa ved

bryllup, Svarfd61a k. 19.98 flg.; Herrauds S. k. 12; Fornald. S. III.

222. — Find Svendsen se Rafn Fms. II. 138, OTr. S. kap. 201. —
Jomsvikingerne se Rafn Fms. XI. 97; Jomsv. S. k. 37.

S.92. Spurven se Kragballe. Angler Folkets Kirkehistorie (Beda) 1864

s. 107 kap. 13. — Hakon Gode se Flat. I. s. 54; Hkringla s. 92.io. —
Mindeskaler, letter se Fritzn.* under minni, heit, strengja.

S. 93. Bonden har sit hjem, jfr. R. Smith-Stube, Religion d. Semiten

s.84 flg.

S.94. Sigrun se HelgakvfSa Hundingsb. II. 37, jfr. DgF. II. 494. —
Njals S— se Njals saga k. 78; Isl. Faerd III. 151. — Torstein Torske-

bider — se Eyrb. k. 11 (Vigf.); Isl. Faerd IV. 144. — Torgunne se

Eyrb. S. (G. Vigfusson) s. 97.5 flg.; Isl. Faerd IV. 210. — Herv6r se

Hervar. S. s. 14 (N. M. Peters.); jfr. Rafn Fms. III. 177, fortfell. om
Torst. Skelk.

S. 96. Bjaergtrolde og vaetter se Fritzn.1 trollagangr; Rafn Fms. V. 20;

Flat. II. 317.6. — Troldridt se Fritzn.2 gandreifl, jfr. Rafn Fornald. S.

II. 123; Ketil Haengs S. k. 5; to troldkvinder om natten ved skib,

Rafn Fornald. S. II. 132. — Jaetteroster se Muller-Saxo s. 47. 48. —
Kampe med Jaetter se Muller-Saxo s. 266. — Udgardsloke se Muller-

Saxo s. 431 : solum obfusum altis tenebris. — Uhyrer se Muller-Saxo

s. 422, nocte insequente monstra obsedere puppes. — Torolf se Eyrb.

S. ved G. Vigfusson s. 61.m; Isl. Faerd IV. 186 flg. — Gretters S. s. 80.

82. — Trands fraender se Flat. II. 249.u Ftereyinge S.; jfr. Isl. Faerd

II. 104, Laxdela: Olaf stak efter et genfaerd, der stod i fjesddren ved

vintertide. — Sjael pa vandring i sovne se Tylor Anfange d. Cultur I.

430, II. 23; Henzen, Traume s. 14.

S. 97. Gisle Sursons S. se s. 65.3, 66.11, 151.is, 153.is; draumavetr sts

63.15. — Alfen til kong Hadding se Muller-Saxo s. 51 >brumali tem-

pore c. — Give sig om natten i kast med vaetter se Gretters S. s. 80.

81 (dsk. overs.) — Torgils skib osv. se F16am. S. k. 22. — Eyrbyggja

S. s. 99.64 flg.; Isl Faerd IV. 212—14.

S. 98. Helge Thorersson, Rafn Fms. III. 123. — Gudmund se Hervar. S.

k. 1. — Alfekvinden se Rafn Fornald. I. k. 15. — Sandhdgar se

Gretters S. s. 148— 150. — Udyr se Rafn Fornald. S. I. kap. 35. —
22
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Kongen og hans mend med tdrre munde se Flat. I. 563. — lid, vaerge-

mal se Muller-Saxo 431, ignis > opportunum contra daemones tutamen-

tumi. — Sote, H6rd Grimkelsons S. s. 24. Winkel-Horns overs, i Billeder

af Livet pa isl. III.

S. 99. Vaetter holder jul se Maurer II. 235.177. — dfsablot se Yngl. S.

k. 33; Fornald. S. II. 85; Egil Skallegr. S. k. 34; Isl. Faerd, I. 146.

>alfeb!ot< seHkringla. 308.io; Olaf Hell. S. k. 92; Rafn Fms. IV. 170;

Kormark S. k. 22; Isl. Faerd II. 314; jfr. Maurer II. 202. — Dfsathing

se Maurer II. 236. — Thietmar, anfort Maurer II. 195 efter Pertz V.

739—40 .... immolant putantes hos [de forskellige offrede dyr]

eisdem erga inferos servituros et commissa crimina apud eosdem

placaturos.

S. 100. Thorbjdrg se Thorf. Karlsefnes S. k. III. i Grdnl. hist. Min-

desmrk. I. 373; andre skildringer se Rafn Fornald. S. I. 10: Rolf Kr.

S. k. 3; sts. II. 148; 0rvarodds S. k. 3. — Trylleviser, jfr. Fornald.

S. III. 319; Laksdola k. 37; Isl. Faerd II. 129 se Fritzn.* sei&Ueti;

Grimm Myth.* 995.

S. 105. Kalenderdagene og deres tegn se Wille, Sillejords Beskr. (1786)

s. 239, Oeconomisk Journal 1757, 2den Part s. 826; Hazelius V. 3, VI. 40;

O. Graan, Lapparnas Ursprung ^Sv. Ldmtidskr. XVII. 2) s. 73; Kr. Visted,

Bidr. t. Tydn. af Primstaven, Bergens Museums Aarb. 1903, nr. 5.

S. 108. Thomasdag d. 21. Decemb., korteste dag; i Darum. Fb. Bondeliv

s.227; Kuhn Westph. S. II. lOO.™; Grundtv. Gl. d. M. III. 174 (Ribe-

Tender). — >Juleh6jtid« el. >Skolehojtid<. skolens afslutning Thomas-

dag, den begyndte igen efter Kongedag, naeppe kendt i Gram, Hojrup,

Arild, derimod fejret i Spandet, Roager, Vodder, i sognene mod vest

indtil Destrup og Meolden og maske laengere sydpa. Der var frihed,

bornene medte pyntede, skolen var indrettet til dans, de bragte

laereren som offer en pengcgave, til gengaeld bevaertede laereren dem.

I Birkelev skole bordede og baenkede laereren bdrnene (o. 1850) i sin

egen bolig, de samledes o. kl. 2 eftermiddag og trakteredes med kafle

og kage, 1 simle o: en bled 1 skills kage, 1 kringle og 4—5 kovrin-

ger pr. mand. I skolen spilledes sa til dans og der bodes mjod ell.

sirup og braendevin. Tidligere gaves olpuns: ol, sirup og braendevin

med ibraekkede kavringer, 5 gange gaves dem hver en skefuld, dertil

en simle ell. en >strojserkage< vel indtil o. 1842; o. 1851 smdrrebred.

Gamle kan huske, at de er blevne trakterede med unaelk og brokkerc,

vel: maelkebred. Nar der var danset, ombar drengene spillemands-

koppen med den saedvanlige sang: >dette skal vaere vor spillemands

skale, hurra !< Senere bodes bdrnene atter tilbords. fik smdrrebrod og

kaffe. Festen sluttedes gerne o. kl. 10, tidligere: nar det merknedcs.

Laereren havde den dag ikke synderligt at sige; de kunde rykkes

med ham om tampen, som de erobrede, braendte el. skar istykker,

Digitized byGoogle



anmjErkninger 339

de havde jo den gang omgangslaerere, slet og ret bondekarle (efter

privat medd.). — Historisk Manedskr. 1883. I. 45 flg. Thomasdag, en

barnefest, hvorpa der bragtes laereren juleoffer (J. C. Lindberg), smsts.

aflrykt 0rbechs beskrivelse i hans Betragtninger og Bonner (Haders-

lev 1823) s. 143 se Fb. Bondeliv 1. c; jfr. >tamsen> von der Ausge-

lassenheit der Knaben, die in der Thomasnacht Alles was irgend zu

bandhaben u. transportiren ist auf einen Haufen zusammenschleppen
(For) se Schutze Idiot, s. v. — Fyhn, Efterretn. om Kjobst. Holding

(1848) s. 164. — J. Saml. VI. 157 anm.: Thomasaften far horerne

lys og pengeoffer af disciplene, endnu bevaret i smaskoler i Ribe,

brugt hos Troels Lund, Fester s. 58 (1885). — Med disse inden-

landske fremstillinger kan slgnes : Ons Volksleven VII. 143, aim. bdrne-

fest de >uskyldige bdrns dag< (N. Braband) d. 28de December: I gl.

dage trakteredes b6rn den dag i skolerne med el, la?rerne opvartede

dem. Senere forer de, iklaedte deres fora?ldres klaeder, regimentet i

husene den dag, sign. RDuringsf. Bclgique II. under 28. Dec. — Ons
Volksleven VI. 70 flg.: bornene tidlig oppe, smutter ind gennem et

med villie abnet vindue i skolen, de lukker laereren ud. til han lover

dem el el. anden drik. Sa kebtes af bornene en hane til drengene

at lobe op og fange, en h5ne til pigerne; de som fangede dem kaldtes

>kongec og >dronningc. Derefter spiste og drak man i faellesskab

med laereren af alle kraefter. — St. Antonius (
17

/i) lukkede b6rnene

bade praest og Iaerer ude, laereren slap ikke ind, f6r han lovede en

fjerding el, som betaltes af praesten; det misbrugtes og der blev

givet bornene istedet kager og penge, kan endnu 1894 traefTes. St.

Thomas matte >kongen< give afbraendt genever med sopper af hon-

ningkage i, >dronningen< drikkepenge til pigerne (Kempen). — Reinsb.

Duringsfeld, Trad., Legendes de Belgique II. 319 flg. — Thomasdag
lukker bdrn deres foraeldre ude: >buitensteken«, >buitensluten«, de

far ej lov at komme ind, for de lover chokolade, >papenthee< med
>krentenkoeken< el. biskojter m. sukker (Belgien ogsa bl. Flamlaender),

skikken er vandret fra familier til skoler, pensionater, vaerksteder. —
Tjenere lukker deres herrer ude el. inde (Limb., Brabant) mod lofte

om >worstenbrood«, kager og puns; laeredrenge og b6rn lukker mestre

og foraeldre ude, det kaldes >thomassen< (Brussel); skoledrenge binder

laereren fast pa hans stol, baerer ham til kros, han slippes mod lofte

om en td. ol og kager: >broederkens< (Alost); andre steder sker

dette, at man lukker for laereren mandag efter kongedag. — I Ar-

dennerne broendes af b6rn sma papirshaner m. t3*kke ben, foran

skolehuset, sagtens sidste offerrester; i andre egne omkr. 1850 skulde

laereren gi bdrnene hane og h6ne at hugge hoved af. — Her kan

atter slgnes den engelske >barring-out day>, Denham Tracts II. 344:

barring-out day er den sidste skoledag i aret for juleferien (Northum-

22»
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berland). Drengene gav hver 3 d., pigerne 2 d., laereren sixpence el.

1 sh., naboer hjalp ogsa lidt derfor kobtes brad og stserkt el, lsereren

blev hanet og drevet ud, ddren l&set, sa forhandledes der om arets

fridage og tilgivelse for oproret. Lsereren gik pa omgang hos de vel-

havende, matte i ferien leve paa egen regning [?]. Et exempel fra

23. Dec. 1808 meddeles. et andet Andreas dag, 30. Novh. ; i Skotland

korteste dag, arlig:

>This is the shortest day, an' we maun hae the play,

An' if ye wunna gie's the play, we'll steek ye oot a' the day<

var drengenes rim, Jfr. Leicest. Folkl. 95. — Denh. Tracts II. 6, aim.

skik i hdjere skoler, isaer i N. Engl., skete ssedvanlig St. Nicolaus,

6te Dccemb., da tidligere >drenge-bispen< viedes, der 1229 sang vesper

for Edward I. i kapellet i Heton ved Newcastle ; tidligere fandtes spor

heraf i en meengde skoler. Andre steder naevnes >fastelavns aftenc

som tiden, der meddeles ogsa et rim

>Orders, Master! Orders! Orders we do crave;

And if you won't grant us orders, Orders we will have.

Although we are but little boys, We are both stiff and stout;

And if you won't grant us orders, We'll keep you longer out,c

Dyer, Customs 72 fig.; fastelavnsaften (N.Engl.) regelmsessig belejring,

sejrede lwreren, — prygl og svaere lektier, jfr. Leicester Folkl. 73 ned.,

Gentl. Magaz. Libr., Manners & Customs, s. 164 fig. Sept. el. Oktob.,

Fastelavnsmd., Jul; do. Popular Superstitions, s. 15; Hone's Yearbook

s. 1306.

S. 112. Pyntes, rengflres ganien, Sgr. V. 5. (Sydfalster); Kr. Aim. IV.

105.il. is. (vestj,). — Jerusalems skomager se Fb. Ordb. under ordet.

— Loft, gulve, stuer, J. Saml. X. 76. (Yens.); Kr. Aim. IV. 98.tM (vestj .).

S. 113. Ej til molle for efter kyndelmisse, Kr. Aim. III. 59.iot (Hoven s.

v. Tarm). — Juletonden, Troels Lund VII. 20. — Solhverv, J. Saml.

X. 76. — Herregardsfrue, Kr. Aim. II. 84.iit (Vejleegn?). — 24 punds

julekager, Junge 261 (Saell.) jfr. Tr. Lund VII. 38 flg.; Kr. Aim. IV.

99.304. 806 (Lading v. Arhus. Tostrup v. Grena).

S. 114. Pebernodder, J. Saml. X. 78 (Vens.), Fb. Bondel.I. 234 ned., Sgr. V.

159 (vestj.). — Gode rad m. m., J. Saml. X. 76 (Vens.). — Skredder-

piger, J. Saml. X. 76 (Vens.).

S. 115. Julekvist, Fb. Bondel. I. 231 ned. (vestj.); Sgr. V. 5 (Sydfalster);

J. Saml. X. 77 (Vens.). — Angel se Fb. Bondel. I. 232.. — Logsteregn,

Kr. Aim. IV. 99.8os. — Anna Brahe, Tr. Lund VII. 37. fremdeles: Erik

Rosenkrans pk Bergenhus uddelte juleaften 1560 gaver til 187 forsk.

personer. — Om ikke almisse, sa dog en art st&ende rettighed var

det, nar allc kongens skippere, styrmamd og hdjbadsmeend hver jule-

aften modte pa Kbhvns. slot og flk en mark hver, samt el, mjed og

lys, hvorfor de ogsa hojlydt beklagede sig, da disse gaver 1576 ude-
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blev. Om maengden afsadanne gratulanter fik i en noget senere tid den

engelske gesandt Whitelocke et tydeligt indtryk, da han julen 1653

—54 opholdt sig ved det svenske hof. I bans dagbog hedder det:

lste Januar kom Dronningens standdrabanter, trompetere, tromme-

slagere, jaegere, 40 betjente, kuske m. fl. og begserede nyarsgave. —
Bircherods dagb.. Tr. L. VII. 64.

S. 116. Dagen for julafton, Hire, De superst. 29 ned. — Lille juleaften,

Kr. Sagn V. 553.49.; Aim. IV. 98.soo. — jEblegarden, Fb. Bondel. I.

233; Gr. GI. S. M. II. 110.87 (Falster): traeet slas; Sgr. III. 154.»o

(Skanderb.): halmb&nd bindes om. — He til kreaturerne, se P. Hansen,

Bidr. til Landbrugets Hist. s. 31 anm.; Sgr. III. 123.6 o; gnide tsender

med sod og salt, jfr. VII. 46i5«, Fb. Ordb und. sod.

S. 117. Neg til fugle, Fb. Bondeliv I. 233; Kr. Aim. IV. 108.M : >juleaften

opssettes fade til fuglene p& en lang stang, som for&rsager, at musene

efler julen ikke kan skade kornet*. Bircherod. — Lokkemad, Kr. IV.

353.74. — Tjaerekors, Fb. Bondel. I. 233; Kr. Aim. IV. lOO.w. — Jeg

holder min hand osv., Rasm. Hansen, Gamle Minder II. (1883) 168;

jfr. Sgr. V. 5.

S. 118. Mullebrad, Hagerup, Danske Sprog i Angel 62: Molbech, Dialect

Lex. 367 ned.. — Julelyset, J. Saml. X. 77. — Julelysene rerte man
ikke, Sgr. V. 5 (Falster), 122.es; Kr. Aim. IV. IO6.H-17; Kr. IV. 389.471

;

JK. 382.io.

S. 119. Hornske, Sgr. V. 159 (vestj.). — Randersegn, Bondel. I. 234;

Kr. Aim. IV. 98.m, nar de skulde have store fremmede i juletiden,

kom svinehovedet ind p& bordet; svinetseerne blev spiste juleaften til

kvseldsnadver. Ferst byggred og stegt poise, sa lsest og spillet

kort, og s& grisetaserne tilsidst (Torring v. Randers). — Nr. 197 jule-

aften fik vi hovedet af det svin, vi slagtede til Jul med grdn-langk&I

til, juledag levningerne fra juleaften, 2den juledag suppe p& noget af

svinet (Lyne, vestj.); Feilb. Fra H. 72 (Valsbel, M. Slesv.); Kr. VI.

102.149 i en fortalling. — Groflfenbrad, Sgr. V. 5. — V. Hanherred, de

spiste opstuvet hvidk&l og varmt ked, samt varmt el, men ingen

kaffe og sk spillede de kort om pebernedder (Gjotrup). — Fersk suppe,

Fb. Bondel. I. 234 (Darum). — Salt torsk, Sgr. V. 159. — Vendsyssel,

J. Saml. X. 79. — Mandel, Kr. Aim. IV. 196.io-u; aim. Kebenh.

S. 120. Julefaste, Gnlgds III. 31. nr. 15 dsk. overs., ned.: Julefaste b6r

vi holde. Vi skal begynde at afholde os fra ked p& den mandag,

imellem hvilken og juledag der indtraffer 3 herrensdage. Da skal

man ikke spise ked i det tidsrum undtagen p& herrensdage og lov-

vedtagne messedage (Island). — Lys sat i vindue, Kr. IV. 362.ni. —
Bordbdnnen, Mejborg, Nord. Benderg&rde I. 122 anm.; Sgr. V. 159

(vestj.); J. Saml. X. 77 (Vens.); Kr. Aim. IV. lOO.os, den gamle mand
bad bordbdnnen.
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S. 121. Endcstykket, Fb. Bondel. I. 234; Sgr. VII. 71.4u(Saell.) — Hyrde-

drengene, Kr. Aim. IV. 115.81 (Gjotrup, V. Hanh.). — Svinge skjorte,

Kr. Aim. IV. 111.68. — Rugkaelling, J. Kamp 170.M. — Snurregrod,

Fb. Bondel. I. 235 ned.

S. 122. Intet tages op af gulv, Kr. Aim. IV. IO6.19; J. Kamp. 195.ioi. 381.o«.

— Husmoder gav sin mand handen, Sgr. V. 6 (Falster). — Grodklat-

terne, J. Kamp 170.&8. — Kaste es. Sgr. V. 6. — Kortspil, pebernedde-

lege, Fb. Bondeliv 235. — Svinepisker se Fb. Ordb. und. ordet. —
>Mand, kone, dyr* osv. se Ordb. II. 543 b. ned. — Stregeremser se

J. Ordb. Ill, und. streg.

S. 129. Sylte, Kr. Aim. IV. 115.ss8 (Saell.).

S. 130. Kirke, J. Saml. X. 80. — Kridthus, afb. Fb. Bondel. I. 314 , se

Ordb. und. ordet. — Klinkpung, Fb. Bondel. I. 314, jfr. Ordb. und.

ordet. — Levninger, J. Saml. X. 79flg.; Sgr. V. 6 (Falster).

S. 131. Den dag i hjemmet se Kr. Aim. IV. 113.m.Mi (Thy, Hanh.), jfr.

Hazel. IV. 17 (S. Hall.). — Fiskevand, Kr. IX. 32.a»; kogende vand,

Aim. IV. 112.819 (Sailing); Aim. IV. 112.*is fiskevand (Logstor, Alborg);

Sverige, Gasl. s. 23 >mat-sad<; Wigstr. I. 99 >k6ttspadet< ; Hazel. IV.

>de kasta s6 (soppa) pa dig, om du g&r dit!« (S. Hall.); Dj.-Unnarbo

73 >matsod<; Finland, Nyland IV. 46. — Norge, Hazel. VI. 38 (Val-

ders) Julethomas ; Storak. Saml. 52 julegris, -skjsere. — Gardskarl, Kr.

Aim. IV. 112.WI (Bircherod). — Godmorgen, Sgr. V. 6 (Falster). —
Bjielke, Sgr. X. 46.iso (Vens.), navn pa bjaelke; Kr. Aim. IV. 115.M. as.

(Saelland) slag af mangletrw. — Jul til paske, Tr. L. VII. 133. —
Ballerone se Fb. Ordb. under ordet.

S. 132. Ej ba?re Jul ud, J. Saml.8
I. 71 anm. (Mols, aim.); Save, Akerns

S. 54, ej fick man lemna huset >med torr mundc, nfir >julpackan<

med gards-mannens hjelp var inburen i spisen och julbrasan tfind;

Amins VIII. 85: later man nagon gA utan traktering, sa tar ban

julen, d. v. s. julgladjen och julvalsignelsen, med sig; Nyl. IV. 45, hver

fremmed bydes velkommen; jfr. Z. f. M. IV. 49.m >geht man in ein

Haus, so muss man sich setzen, sonst tragt man beim Gehen den

Leuten den Schlaf hinaus (Schwab.); Urquell III. 247: >ein Gast, der

nicht gesessen bat, nimmt die Huhe mit.

S. 133. Karnevalstid, Fb. Bondeliv I. 288; Sgr. X. 46.iai (Vens.) ; Kr. Aim.

IV. 112.818 flg.

S. 134. Staffener, Kr. Aim. IV. 113.881. — Staffen, Kr. Aim. IV. 113.m

(Thy, Sydvestl. Vens.). — Mellemslesvig, Fb. Fr. H. 74; jfr. Mannhardt

BKult. I. 402 flg. — Stcfansost, J. Saml. X. 81 (N. Vens.); Kr. VI.

274.io«-7 ; Kr. Aim. IV. 115.s3«. 837. — Staffensdavre, Kr. Aim. IV. 115.im. sm.

S. 135. Stefans blod, Kr. Aim. IV. 115.886. - Moke Stefan, Storak. S. 46. 49.

Digitized byGoogle



ANftLERKNINGER 343

NORSK JUL
S. 139. Skarken, Bergh, Nye Folke-Event. og Sagn fra Valders (1879) I.

56; Hazel ius, Samf. f. Nord. Mus. Framjande VI. 33; Ross Norsk

Ordb. skarka no. tilstand el. forhold, som man slaeber s. igennem,

kummerlig tilstand; tilvaerelse el. tid, hvor man har det mdjsomt og

uselt el. knapt for nydelser; skarka uo. ga tungt og slaebende. —
Fillehukul vel = pjaltekraemmer.

S. 140. Greden hard, Bergh I. 57; skakedryk af skaka, ose op, jfr.

Storak. 76 flg. — Lettebrod af lette, goldt, kaernelost korn t som ud-

skilles fra avnerne og tildels blandes med andet korn for at g6re

maden dr&j (Aas.). — Lefsa, fint, mygt fladbrod, som kan bestryges

m. smSr og bojes sammen (Aas.). — Stridmel, jfr. stridkom. korn af

fyldigste, va?gtigste slags (Aas.). — Romhelgen, sdgnedagene mell. jule-

dagene og trettendedag (Aas.). — Tyndbrod, jfr. tunnbraud, tyndt

fladbrod (Aas.) o: bred, som er bagt i flade, tynde skiver. — Vaegge

vaskes, Bergh I. 60.

S. 141. Fapirstrimler, Hazel. VI. 34. — Billeder, Storak. Saml. 46. —
I. H. S., Bergh I. 59 anm.; Hazel. VIII. 38 billede; smykke med
taeppcr, jfr. Sundt Reenlighedstellet s. 235; handklseder til smykke,

jfr. Sundt Bygnings-Skikken paa Landet s. 23. — Kors malede m.

brand, Storak. Saml. 15.

S. 142. Krudt, svovl, Wille Optegn., Norsk hist. Tidskr. 2 R. III. 183.

— Lille juleaftensdag se Storak. S. 77. 49. — Juleskjerka. — skoka,

Wille Opt. 183; Storak. S. 76. — Livskvist, >Lebensruthe« se Mann-

hardt Baumkultus I. 267. — >Juleotten<, Bergh I. 57. — Julelsesset,

Hazel. VI. 34.

S. 143. Fodret fordelt, Storak. Saml. s. 1. — Neg til fuglene, Sundt, Reen-

ligheds-Stellet s.56; Storak. Saml. 2. 44. 3; Henrikss. Skrock 9., Djur-

klou Unnarbo 72; Cav. War. II. LIII.

S. 144. Vsernlose, Save, Akerns Saga 61; Folkeven VIII, 385. — Mus,

Kr. Almueliv IV. 108.83. — Mylje til kragen, Storak. Saml. 4. —
Skaden, Aminson (Wahlfisk) S6dermanlands aldre Kulturhist. VII. 95.

— Gaver til fugle, fromme menneskers, ligesa guder i fugleham,

Grimm Myth.* 635; i Schwal>en, juleaften neg til fugle, Busch Volksgl.

28; Birlingen, Volksth. aus Schwaben II. 8.is; et neg i host til fugle,

Kuhn Nord. Sagen 395.98, Meier, Sagen 439.u9.iftt; forste neg optages,

gemmes til fugle nyarsaften (Siebenb.); julenat rejses stang med neg

til fugle eller korn stroes pa tag (S. Tyskland), se Jahn Opfergebrauche

s. 276; Liebrecht Gervasius 54 fig.; juleaften kastes bred ud til sma-

fugle (Franche Comt6) R. d. Trad. pop. XIV. 662; kvinder kaster korn

pa tag til fugle ved udgang af kirke, vist julenat, Pitr£, Feste 450. —
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Juleneget rejst kl. 2, Hazel. XI. 34. — Helgen ringes. skydes ind,

Bergh I. 58.

S. 145. Kreaturernes foder, Bergh I. 61; Storak. S. 42.44; Wille Opt. 183.

— Tvartning, Moltke Moe, Letterst. Tidskr. V, 591.

S. 146. Bugkage fig., Bergh I. 61. — Julebordet diekket. Hazel. VII. 35.

— 1 bismerpund = 24 Marker a Vi
<3\ — Bakorred, d: orred, som

ved en vis behandling er bleven meget mer eller bled og tillige har

faet en skarp, syrlig smag. — Klubbetiden, kagetiden ? — Fordraberne,

Hazel. VI. 36.

S. 147. Tiden mellem de to maltider, Bergh I. 62. — Trehj6rning, tre-

kant. — Faldt pa knie, Folkeven VIII. 385.

S. 148. Gryde sat pa langbsenk, hilses med skud, Storaker S. 25. —
Bytte plads, Hazel. VII. 37. — Spild ma ej tages op, Bergh I. 64. —
Ingen ligge i fjos, Storak. Saml. 13. — Jolevak, Letterst. Tidskr. V.

591. — Ottegrime, Bergh I. 66. — Juledagsmorgen, Storak. Saml. 48.51.

S. 150. Gutter forer godsel ud og forlanger trad, Hazel. VI. 37 jfr. Buna
1844, Maj, s. 79: * tr&dspeglar< , af hvilke Andes afbildning, skaenkes

ved slutning af bryllup i Jsemteland af bruden til ungkarlene. Det

ma vel vaere en lykkegave; se ogsa Bergh I. 70, gutterne krsever deres

trad kongedag ved at banke pa va?g, var jenterne laens, matte de give

ring som pant. En gut, der havde jentelykke, kunde fa sameget, han

kunde bytte sig til en skjorte. — Sol- og maneleg, se Stoylen 110.u».

S. 151. Kapkering t. kirke, Bergh I. 66.

S. 152. Torsten Norendal, Tvedten, Sagn fra Telemarken 32; jfr. sam-

menskudsgilder og svir i juletiden, Skar Gamalt or Saetesdal s. 21.

S. 154. Forst op julemorgen, Storaker Saml. 51. — Ba?re julen ud,

Storak. Saml. 13; Thiele Overtro nr. 126. — Julegris, Storak. Saml.

53, jfr. Cav. Warend. I. 177.

S. 155. Gaestfriheden stor, Bergh I. 72. — Bolla-Ola, Overland, Fra en

svunden Tid s. 83.

S. 157. Dedningehovedet, Tvedten 5; hovedets latter, da ddr korses se

Wigstr. FS. 344.m. — Den dode gaest, J. Kamp, iEventyr I. 170, jfr.

K6hler, KI. Schr. II. 239 m. henv., P. Bjerge Aarb. V. 37; Le Braz,

la Mort I.* 123.

SVENSK JUL
S. 165. Legenden om St. Lucia, Legenda Aurea nr. 4. s. 29.

S. 168. Lucialegende se Jacques de Vitry, Exempla (London 1890) nr. LVII,

jfr. s. 158 mange henvisn.; Hazel. 1898 s. 3; Mollis III. 264; se Pitrl

Spettacole & Feste 426, jfr. Matth. V. 28. 29. — Bridget og Lucia,

M£lus III. 301. 302 m. henv.; Folkl. II. 129. — Ojne pa tallerken,

M^lus. III. 302; Pitr6 Spett. Feste 426. — Buddhistisk kilde seTawney,
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Katha Sarit Sagara I. 247. II. 630: Fyrste, tigger, beundres af kvinde

for hans dejlige ojne, river det ene ud og byder hende det; jfr. Folklore

I. 515 slavinde river sine djne ud, som hindrer hendes herre i bonnen,

jfr. Melus. IV. 477; som folge af billedet m. de udrevne 6jne, soges

hendes hjaelp mod djensygdomme, se Mollis. VIII. 195 (Apenin.), rede

ex-voto; Pitre" Spett. Fest. 425 gronne ex-voto (Sicilien).

S. 169. 13de Decemb. se herom Hazel. 1898 s. 1; Hammerstedts >Lussi«

med billedet; Sundbl.* 127; Fortsellingen Hazel, s. 5, om hungersnoden

og uddelingen af levnedsmidler ved Lucia til de nedlidende, stemmer

maerkeligt med den sicilianske legende om hende, PUre" Feste Patro-

nali s. 273 : efter St. Lucias dod i Syracus opstod der en forfcerdelig

hungersned, der truede med at tage alles liv, da der pludselig ankom
en stor flade, Iastet med korn, der uddeltes uden betaling, hvorpa

skibene forsvandt Iigesa pludselig som de var komne; i Sverige fejres

festen i Varmland, Dalsland, V. Gdtland, Smaland, Halland, Bohuslfin,

0. Gdtland, se Haz. — Lys, blus se Sundbl.* 128; Lloyd, Sv. Almogens

Plagseder 152.

S. 170. Koen som Lussi, Sundbl.* 127. — Ddfrelskatt, afbildet Hazel. 24.

— I skolen, Lundin & Strindb. Gamla Stockholm s. 313. — Lussi-

gossar, Gl.Sth. s. 37. — Lilla Jul, Hazel. 11.

S. 171. Laengste nat se Lloyd 151; Hazel, s. 8, ogsa N. Tyskland: sa

lang, at hanen falder ned fra ranen ; Pitr£, Spett. Feste s. 30, la notte

di S. Lucia e la piu longa dell' anno. — Billederne pa runekalende-

ren se Hazel, s. 6.

S. 172. Skane, Hazelius, Ur de nordiska Folkens Lif. I. 5. — Julened-

derne, Alden, Getapulien s. 125. — Juleol, jfr. Djurklou Unnarboer 70.

—De tungeste neg, Lloyd 90. — Ved, brsende nok, Lloyd 9o ; Gaslander 5;

Waltman, Lidmal 103.sot; Lindholm, Lappbdnder 62. — He, Nyland

42; Gaslander 5.

S. 173. Skomageren og skrsedderen, Sundbl. 124.

S. 174. Aviser, Hazelius IV. 9. — Fruedag, Alden 126.

S. 175. Skures, Lloyd 91 ; Lindholm 63. — Bonader, sign. Olaf Helliges

S. kap. 46: da Olav ventedes hos Sigurd Syr, matte fire kvinder tage

bonader frem, og saette stuen i stand med tapeter og baenke. Rafns

overs. Oldn. Sagaer IV. 69 jfr. btinadr 3, hallarbdnad r, tjald 1. hos

Fritzn.*, se Gaslander 5; Djurklou Unnarbo 72. — Billeder, Hazelius

IV. 12; Nord. Folk. Lif s. 6 fig.; Djurkl. Unnarbo s. 26; Mejborg, Jon.

Stolts Opt. s. 49. 132; Julenummer af Aflonbl. 1901.

S. 176. Handklaeder, >langhanddukar<, Alddn 126; jfr. Sundt Bygnings-

skik 23, billedet nr. 6; Rom, Husflid 135. 262. — Julebordet se Lid-

mal 105. — Krone af halm, Lloyd 91; Lidmal 105 ned.; Gaslander 5;

Nyland 44; jfr. >julkronac, Rietz 297 b. >en krona af halm eller, sa-
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som forh&llandet fir i Jemtland, af fina trdspjelor och hanger i taket

under julen< (Norrl.). — Gavlbonader, Hazel. IV. 13.

S. 177. Linned og klaeder, solvpenge, Lloyd 92; Gasl. 5. 6. — Thomasdag,

Save, Akerns S. 54. — Tidlig pa faerde, Bore, Bargmanslif 16; Nyland

IV. 42. - Gave til fattige, Skytts h. 60. — Stegerset, Hazel. N. Folk. 8.

S. 178. tDoppgrytaiK, Sundbl. 129. — >dopparedagen, Hazel. IV. 10.

— >Muljebrddc, Hazel. N. Folk. 8. — Alle dyppede i gryden se Odmann
22; Hofb. Nerike 204; jfr. Rietz. myla, >ratt af tunnskuret brod, bl6tt

i spad el. matfett; daraf mulljebrd, denna rat begangnas pa manga

st&llen i Skane och Blekinge till middagen pa julaftonc — Mullebred

se Fb. Ordb. ; Kong Hakon opfordredes til at drekka sod it, eta

flotit, Snorre Hkr. 95.t«. — Langkal, Hazel. N. Folk. 11. — Julehalm,

Hofberg Nerike 204; Hazel. N. F. 8 (Skane); Sundbl. 130. — Rughalm,

stroedes mindst 6 tomm. hSjt, la til 13de dagen, Odmann 23, jfr.

Gasl. 5; Hazel. IV. 15; Alden 131 fig.; Henriks. 9; Buna IV. 60;

kirker stroedes m. halm, Iigesom stuerne, men er nu (1774) aflagt,

hakket granris stroes istedet, Gasl. 7, jfr. Cav. W. I. 174; Nyland IV. 43

(Finland). Her kommer nu spdrgsmalet, hvorfor gulvene stroes med
halm. Den tydning, der umiddelbart ligger nsermest er, at Herren

la pa stra i krybben i Betlehem (Bruzel. 90), derfor ma mellem Jul

og kyndelmisse ingen halm brendes, og misbruges stra pa den made,

far man en darlig host, brandaks i kornet (Sgr. III. 124.m, Kr. Aim.

IV. 103.18—to) eller man risikerer ildebrand i byen. Og nar familien

hvilede i juledagene pa stra, var det udtryk for cegte kristelig ydmyg-
hed, at dele vor Freisers kar. Det klinger i gamle latinske salmer:

fono jacere pertulit, pnesepe non abhorruit (Sedulius). Bade den

hellige Franciskus' moder og Ignatius Loyolas vilde, at deres born

skulde ligge pa stra, hvorfor man i Frankrig dsekkede gulve med
halm bade i kirker og private huse (Cassel, Weihnachten 252).

Mod denne fromme betragtningsm&de, der tager folkeskikken i

troens tjeneste, kan gores meget vsegtige indvendinger.

Det er abenbart, at der i de gamle svenske bondehjem er blevet

i julens festtid middelalderlige gildeskikke staende. Der var en >ater-

bild af sedvanjorna i det gamla Nordens konungahof och gastabuds-

salar< (Cav. W. I. 174. 316). I seldre litteratur omtales gang efter an-

den, at gulvet er street med halm. Da Olaf Hellige ventedes hos Sigurd

Syr, »tog fire kvinder bonader frem, satte stuen i stand med tapeter

og bsenke, to karle bar halm pa gulvet < (Olaf Hell. S. kap. 46, Snorre

Hkr. 237.n, Flatobog II. 33m). Ogsa bcenke stroedes, i Hamarsh. hedder

det : > standit upp, Jdtnar. ok straid bekki (jfr. Grimmsm. 5. : brynjum

um bekki strat). Hallen, hvor msendene sad, var street med halm,

isier i det ene hjdrne ved doren, hvor tiggere segte plads (se Fritzn.?

under halmr (a) samt det alt anforte s. 335.87).
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Og det er ikke blot i Norden, at skikken almindelig Andes.

Foruden det tidligere omtalte kan ligeledes henvises til Le Grand

d'Aussi, Vie des anciens Francs III. 132. 134 (anfert i Ons Volks-

leven VIII. 18). I England kan skikken eftervises til nan* ned

mod vore egne dage. Ved en audiens, som dronning Elisabet gav i

Greenwich 1598 streedes he pa gulvet (Tr. Lund VII. 68); Brand

Hazlitts' udg. II. 3 anm. tilfojes: hay, meaning rushes. Det naevnes,

at f6r brugen af tapper var bleven almindelig, streedes gulvet i

kirker og huse med siv(Dyer, Folkl. of Shakespeare 228). Shakespeare

har den samme skik. I >Havgassen ta?mmet» sporges: >er huset

pyntet, siv strdede, spindelvaev bortfejede?< (IV. 1). I Henrik IV's

ferste del hedder det: >hun beder Jer pa lose siv Jer ned at lteggec

(III. 1). Ved en lejlighed omtales, at den fulde mand blev lagt pa

(gulvets) siv (Brand Hazlitt II. 172). — Tset ned mod vore dage har

det i mange engelske kirker vaeret skik, at de streedes med siv, som
fortes til kirken pa dens indvielses dag, det blev tit en slags fest, en

kermesse, hvortil unge og gamle samledes rundt om fra. Saledes

naevnes Heybridge Church (Essex), Parish of Glee (Lincolnsh.) pa

trinitatis sdndag, ligeledes Penwortham, Saddleworth o. fl. kirker

(Brand Hazlitt II. 3. anm., Dyer, Brit. pop. Customs 280. 294). Kir-

kerne, hedder det, streedes med siv pa gulvet, og disse siv fornyedes

pa arsdagen til kirkens helgensdag (dedication), det skete for gulvene

blev lagte med fliser savel for at skjule snavs, som for at give varme
om vinteren, savelsom for at skaffe udseende af en slags pyntelighed

om sommeren og tilmed give en behagelig duft. Udgifter hertil om-
tales atter og atter i kirkernes regnskaber f. eks. 1587 og senere, og

der sigcs udtrykkelig, at sivene skulde om vinteren tjene som taeppe,

gore opholdet i den kolde kirke hyggeligt for menigheden og fri folk

for kolde fedder pa sten- eller lergulvene. Hojtiden, som fejredes

den dag, vognene medtc med sivene, kaldtes >Rushbearing og er

bleven fejret i Yorkshire til efter 1827 (Harl. & Wilkins., Legends of

Lancashire 109 fig. 273; Glostershire Folkl. 45 fig. pa Rush Sunday;

jfr. Hone, Every Day Book I. 725; Table Book II. 277); billede af den

pyntede siv-vogn Andes Hone, Yearbook 1103 med udferlig redegorelse.

— Fra Tyskland, hvor skikken vel ogsa har vaeret i almindelig brug,

har jeg ikke truffet pa nogen direkte meddelelse. Derimod er der en

gammel optegnelse fra Bohmen, at man dser juleaften indbrerer og

strer halm i stuer og kirker (Usener, Religionsgesch. Unters. II. 65,

Presbyteren Alsos Ms. (1400—5): consvetudo est, quod in vigilia nati-

vitatis Domini ponunt et sternunt stramina ad stubas et ad ecclesias

. . . Stuba, qua? straminibus sternitur, significat illam domum in qua

virgo Maria perperit (jfr. Tille Weihn. 306.) — I og for sig ligger det

nser nok for den religiose felelse at tyde julehalmen og familiens

Digitized byGoogle



348 H. F. FEILBERG

felles Ieje pa julehalmen, der er kendt ikke blot fra Norge og Sverige,

men ogsa fra Bomholm, hvor det mindes, at ej alene husbond og

madmoder, bdrn og tjenestefolk, men ogsa besogende la i halmen

(Tr. Lund VII. 70; Kr. Aim. IV. lOO.we—t; Gasl. 21), og mulig har det

religiose motiv vaeret medvirkende til, at skikken er bevaret salatnge

udover den tid, da man fik trsegulve og varmere stuer. Skikken er

dog altfor naturlig til, at man behever at sage forklaringen til den

sa langt borte. Der meddeles fra Finland (1889): halmen, der i et

tykt lag bredes p& gulvet, anser man endnu pa de fleste steder at

here med til helgen. Den skinner gul og vakker, nar balet fra den

store abne arne lyser muntert udover den rummelige stue. Det blede

halmlag pa gulvet medforer en behagelig folelse af fodvarme hos dem,

der sa ofte ma traske om i fugtighed og kulde. Fremfor alt er det

for bornene en fest at kunne tumle om i lystige lege pa halmgulvet

(Nyland IV. 46). Senere tilfojes: nu undva?rer man ikke i sa fa huse

julehalmen, men bruger pyntelige matter istedet, blandt hvilke det

renskurede gulv lyser; men med halmen forsvinder nok ogsa bornenes

og delvis de reIdres lege (s. 49). — I stuer og kirker kender vi jo

ikke halm, der stres for at holde fodderne varme. Derimod tsenker

jeg, at alle seldre, der har levet pa landet, har erfaret, hvor Iunt man
i klingrende frost kan sidde i en halmfyldt slsede eller i en kassevogn

;

halmen gdr ladne stfivler og fodpose helt overfledig.

S. 179. De viernlose osv., Save, Akerns S. 61; Lloyd 91; Sundbl. 129;

Hofb. Ner. 204; Amins. V, 87; Henriks. 9.

S. 180. Hestene skal ha rent korn. Hire de Superst. 31: Cav. W. I. 317;

Storaker Hest 8; Amins. V. 102; Nyland 43. — Bindehund slippes

les, Lloyd 92. — Far, Amins. V. 95; jfr. Wh. Vlk. VI. 369 (Liineb.).

— Svin, Amins. V. 96. — Klage til Tomten. Alden 127.

S. 181. Kors af halmstra, Sundbl. 130 a.— Julekors, Rietz 297 b.; Runa
IV. 60; Lloyd 91; Nyland 44. — Klokkeringning, Skytts h. 60; Haz.

N. Folk. 11; Alden 127 kl. 12 julenat. — Brasan, Alddn 127; LI. 93;

Gasl. 6 jfr. Christblock, Mannh. Baumkult. I. 224; Bilfinger Julfest

35. 54. 56. 87. — I badstuen ild taendt, Alderi 128; Hazel. IV. 13;

Sundbl. 130; Odman 22, kl. 2 varmedes badstue med birkeved og

besegtes forst af karlene, sa af provsten med adjunkt og son, kle-

derne lagdes udenfor i kulden, mens hver tog den hylde i badstuen,

der passede ham bedst; man piskede sig med birkeris, ikla?dte sig de

iskolde klaeder, og lagde sig bagefter hjemme pa sengen; Gasl. 6: i

jul besoges badstuen af alle, ellers sjaeldent; Nyl. IV. 49 ned.. alle i

badstuen, derefter kaffe; jfr. Cav. W. I. 175; Henriks. 9; Djurkl.

Unnarbo 72; jfr. laerer og laerling gar manedlig i badstue i Uppsala

1637 se Haz. VII. 7; juleaften toges dampbad og rene klseder, Tr. Lund
33 (N. Sv., Fin!., Estl.).

Digitized byGoogle



AN&LERKNINGER 349

S. 182. Opdaekningen se Unnarbo 70; i Halland, Hazel. IV. 14; i Dais-

land, Henriks. 9; Lidmal 105.

S. 183. >Julegalt«, Akten 126; Gasl. 6. — >Julakusec, Cav. W. I. 175.

— >juloksec, Hofb. Nerike 204; Bore Bergm. 18. — >>Jultupp<,

>guldvagnc; afbildninger se Hazel. VIII. 26. 29. 30. 32. — 0sel, Est-

land, Hazel. VIII. 26. 30; Russwurm. Eibofolke s. 297.

184. Braendevinsflaske, Henriks. 9; Alden 126. — Drejet tnefad, billede,

Hazel. N. Folk. 13.—Sm6rret se Lidm. 105. — Svinehoved, Hazel. IV.

14. VIII. 22. — Tyrehals, Bore 17.

S. 185. Skane, Hazel. N. Folk. 12. — Tregrenet lys: >stuen er oplyst af

julelys af ussedvanlig stSrrelse, ogsa >grenlys> med 3 el. 4 grene som
et trae, Lloyd. 93. >Nox Juliana candelis tota nocte ardentibus, in hono-

rem solis jam redeuntis, celebrabatur; forma erat instar trunci ex

terra eminentis et in ramos tres se dividentis, Ihre, De superst. ho-

diernis s. 18 (1750). >Noch vor 20 Jahren (a: 1880) pflegte man in

Punkalaidun (l&n Abo) die Nacht vor dem ersten Weinachtsfeiertage

an einem mit einem weissen Tuch bekleideten Tisch unter Absingen

v. Psalmen zu durchwachen. Auf dem Tisch musste eine aus der

Luftrdhre einer Kuh, fur die Feier besonders hergestellte mit Talg

gefullte u. mit einem Docht versehene Lampe brennen. Die Jugend

tummelte sich inzwischen auf der mit Stroh bedeckten Diele herumc,

seFinsk Museum VIII (1901) s. 15; udtog i Finsk- Ugrischer Anz. III. 71.

S. 186. Juleklapp, Hazel. IV. 17. — Ludfisk, gred, Skytts h. 61. —
Julelege, Hazel. IV. 16. — Smaland, Sundblad 130.

S. 187. Grodrim se Nordlander Smaplock I6.40. 45. 79. 89; jfr. Djurkl. Un-

narbo 46; Sundbl. 132; Bore 16.

S. 188. Gammeldags bygder, Djurklou, Unnarbo 72.

S. 189. Praestegarden, Odman 8 22.

S. 191. Eibofolket, Russwurm II. § 296. — Straene, som bliver hien-

gende, Grimm. Myth. III.
4 Aberglaube s. 480.69.

S. 193) I hovedstaden, Lundin. Strindb., Gamla Stockh. s. 28 fig.

S. 197. Tusinder af bud, jfr. Lloyd 93; E. M. Arndts, Reise d. Schweden

(1804) III. 81 fig.; man skod i garden, >julklappar< kastedes ind, det

var stor skam at blive fangen, Hazel. IV. 17 (Hall.). — >SkampaIlen<,

en bsenk i kirken, hvor de, som havde forbrudt sig, stod abenbar

skrifte.

Eftersloet. J. Nielsen, E. G. Gejer(1902)s. 11 : Pa Ransaeter var isasr

livligt i julen, alle var hjsertelig velkomne ved det abne taffel, bjosldeklang

og hundeglam, sang og pianospil, leendeansigter, stralende lys, et tykt lag

af halm over gulvet og midt pa det store julebord Frej's gait, en gris med
krans omkring boven og aeblet i den vidtabne mund. Efter maltidet holdt

sdnnerne bdn, Here salmer med Bengt Gustav som forsanger blev af-

sungne. Sa begyndte juleaften. Kl. 5 juledags morgen fik alle kaflfe

Digitized byGoogle



350 H. F. FEILBERG

pa sengen. Kl. 5V»—6 serveredes frokost, der bl. a. bestod af grise-

steg, ribbenssteg, kartofler. kal, kager og varm vin. Og sa korte man
ved gnistrende fakler i rask trav til julemorgens gudstjeneste. Alle

standspersoner, som overvaerede den, var selvskrevne ved den derpa

folgende middag i Gejers hjem. Efter maltidet legede man pa gam-

melt svensk vis. man dansede muntert. Erik Gustav spillede klavcr,

gubben Bengt gik forrest i dansen. Hele julen, og den varede 13

dage, var en uafbrudt raekke af gilder. — Julebordet daekkes, alle

samles derom, man spiser skinke og >sockret ugnsgr6t«, IV. Nyl. 43 ned.

flg. — Bord daekkes med en >hdgfargad< dug, der nar til gulvet,

hvorpa julebrod og anden mad; det star daekket til 13de dag, dog

saledes, at maden tilhylles med dugens haengende flige, og afdaekkes,

nar gaester kommer el. folket spiser. Runa IV. 60 (Skokloster). — En
el. flere salmer synges forst, derefter gar man tilbord s, retterne er

ludfisk, sodgrod, skinke; forst 20de dagen tages dugen af julebordet.

Hofb. Nerike 205 flg. — Ludfisk, aerter, hvidgrod samt andre retter,

ol og braendevin i overflod; bordbon, n&r man gar til og fra bordet,

en salme synges, aftenbon, Gasl. 6. — Forst spiser man, sa laeses,

synges, man takker hverandre for mad, Lidm. 105. — Der spises

smdrgas med stor og lille >sup«, ludfisk med >fiskesup% tyrehals el.

skinke, julegrod med rim, Bore 16. Fader og moder satte sig i hoj-

saedet, et af de yngste bdrn el. tjenere holdt bordbfin, traktementet

var fersk fisk, SI i aeddike, «korngrod< kogt i sod maelk, i fadet var

et kors mod de onde magter, i korset sm6r; der skulde dyppes i

korsets arme, til slutning taksigelse og laesning i bibel og salmebog,

Hazel. N. Folk. 14. — >Statare< kaldes det sidstbundne neg, der var

stfirre end andre. forsynet med flere band, og den, som bandt det i

best, skulde juleaften sidde for bordenden; der udstoppes og paklse-

des en figur, som kaldes >stadaren< og ssettes for bordenden, Rietz

s. v. (s. 692 b.). — Svineboved, skinke. ludfisk p& bord LI. 93. Man
iforte sig sine bedste klaeder, der uddeltes >julbullar< (raglimpar), som
gemmes til ny&rsaften; traktementet var >sik« (helt) og risengrynsgrod

med en >sup< til. Lindb. Lappb. 62. — Husfaderen udbringer jule-

aften det nye iirs skal, ban stillede sig under >julklubbanc, en lille

opbaengt kolle, som han gav en svingende bevaegelse, sa at den om-
kredsede hans hoved, ramtes han af den, mens den svingede rundt,

skulde han drikke igen, Tr. Lund VII. 48 m. henvisn. t. Rudbeck At-

lantica II. 231 (1689). — I Vestgdtland loegges juleaften frem pa bor-

det en blok, overtrukket med svinehud. Husfaderen tradte frem,

lagde hAnden pa >julbocken og svor at ville vaere sine folk en god

husfader i det kommende ar. Derpa lagde husmoder og tjenere lige-

ledes hand pa den og lovede trofast pligtopfyldelse, Russw. Eibofolke
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§ 297 m. henv. t. A. M. Strinnholm, Wikingszuge, Staatsverf.. Sitten

der alten Scandinav. overs, fra svensk v. Frisch, II. 324 (Hamb. 1839—41).

S. 198. Runa 1844 s. 117 flg. om jul i landsbygderne.

S. 200. Kirkefaerd : kl. 4 morgen var der ottesang ; folk, som havde lang

kirkevej, drog hjemmefra efter kvaeldsnadver ; juleblussene bevsegede

sig som vandrende stjaerner i natten, alle henimod kirken, hvorfra

julelysene str&lede. Hver kastede sit blus p& julebaiet. Slog rog og

luer h6jt op, varsledes et godt &r; drev regen tilside og ilden sluktes,

ansa man det for ondt varsel. Den, som ferst kom hjem fra kirke,

fik kornet ferst bjaerget, derfor for alle bort, sasnart praediken slutte-

des, stavtdj skjultes og tdmmer skares istykker af dem, som havde

lang vej hjem, Hofb. Ner. 205.— Man forlod hjemmet kl. 10—12 nat,

store flokke samledes med fselles blus og fakler; i Wiklanda ringed

e

det til >julottan< lste gang kl. 2, 2den gang kl. 3, og tjenesten be-

gyndte kl. 4. Fra hver gard bares et stort blus, en >jultanne<, som
kastedes sammen i Ml ved kirke, Cav. W. II. 421. — >Jultannar<,

>julabloss<. var fakler af tjaereved, gudstjenesten holdtes ved lys, Cav. W.
I. 160. — Fra hver g&rd blev baret et stort blus, en >tanne<, foran

flokken af kirkegsengere. Det var et vidunderlig skdnt syn at se

disse blus kl. 4 om morgenen naerme sig kirken fra alle kanter, fulgte

af glade kirkefolk, en fornyelse var det af Roms taedae. Ved ankom-

sten til kirken kastedes de sammen til et maegtigt Ml. Hver kastede

nar han kom til, sit blus ind i balet, s& tilsidst hele kirkepladsen

lignede et luende Ml, Odman s. 25. — Kirkegang ved blus, oplyst

kirke, LI. 107. — Man drog tidlig til kirke, fodgeengere bar blus, man
kappedes hjem, Bore 16. — Gudstjeneste kl. 4 om morgen, b6rn blev

tagne med selv om de kun var arsgamle, klokkeren kunde fa a?bler i

klinkpungen. Man kappedes om at na hjem, brugte alleh&nde kneb

for at hindre folk i at komme afsted. kastede vand pa vognstaenger,

som fres sammen, et helaes kerte langsomt foran og spaerrede vejen.

Hjemkommen strog man kreaturerne ad ryggen, at de ej skulde van-

trives. Dagen igennem holdt man sig hjemme, Alden 129 flg. —
Man stod tidlig op for at f& hele gudstjenesten med, men vogtede sig

for at komme for tidlig i kirken, at man ej skulde mdde dedningerne.

I kirken aftSrres baenkene for at undgd gravmulden, >gastakrystning<

kan frygtes. Den, som ferst kommer hjem fra kirke, far sit kom
ferst ind. Juledag bliver man hjemme, gar man ud, kan man fa

suppe over sig, Djurklou Unnarbo 73. — Man sta> tidlig op: kirke-

fart, bestemmelsen af legestuer. Nar kirkeklokken ringer, letter alle

p& hatten, langkal til middag, Hazel. N. Folk. 15. — Juledagen er ikke

i bondens hjem en dag for syvsovere, tidligere end ssedvanlig flam-

mer >brasan< og vaekker husfolket ved sin muntre knittren. En
kaffet&r og en knorres ssetter liv i folk. Lysene tsendes p& julegranen
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og i vinduet, husbonde og tjenere holder morgenandagt i faellesskab.

Men snart hores andre lyde end salmetonen, raske hovslag af jsern-

skoede heste og klangen af bjaelder og klokker bores fra landevejen,

det er kirkefolket, og det gar rask, og hesten kommer kun sjaelden

til at strekke ud sora julemorgen. Det varer ikke laenge, sa ser man
den oplyste kirke, pa kirkebakken modes slaegt og venner og samles

med julesalmen i kirkehuset. Hjem korer man omkaps, og ved den
lejlighed tjener hesten sit navn for hele vinteren. Hjemme venter de
med laengsel, forst kommer den ene, sa den anden, omsider vor far

selv med sin Palle. >Jeg skal hilse fra kirken!< — >Hvorfor . varede

det salsenge, inden du kommer ?< — >Jeg skulde jo da vente, til

presten fik sagt amen ; men da jeg sa kora ud, var de andre allerede

borte!> Nyland IV. 45 flg. — Juledag begynder gudstjenesten mellem
3—4 om morgenen. Foruden lysene pa alteret, pa praedikestolen og
i lysekronerne har hver haederlig bonde savelsom hans hustru lys

med, sa kirken er klart oplyst. Er det julemorgen morkt, forener

flere i samme bylag sig om et blus af tdrt tjaereved sa langt, at

det kan raekke en hel mil til at lyse for folket. Ved kirken kastes

blussene sammen til et bal. Fordum stroedes kirkegulvet ligesom

stuegulvet med halm, nu bruges hakkede granris. Man skynder sig

sa hurtigt som muligt hjem fra kirke, tilfods eller tilhest, som man
er kommen, og lever sa forresten den dag sa stille som muligt og

tilbringer tiden med laesning og sang. Det anses for upassende at ga

i besdg, Gasl. 6.

S. 202. Julemorgen i Nordland se Lindh. Lappb. 65 flg.

S. 204. Drikke floden, Henriks. 6. — Sydnorge, Storak. Saml. s.48. —
Telemarken, DgF. III. 883. b. — Andendags skjej, Haukenaes I. 94. —
Staffaus skede fra kirke, Gasl. 7 (1774); Cav. W. I. 292. II. 463. 464.

jfr. Henriks. 10; DgF. II. 524; Gejer, Sv. Folkets Hist. I. 335. — Heste

trakteres med el, lhre de Sup. hod. 31: cerevisia in poculis relicta

vespere juliano hoc die equis bibenda porrigitur, se DgF. II. 521

anm**), jfr. Hazel. VIII. 35, Lloyd 110.

S.205. Med ludfisk og grod, Wigstr. II. 129. — Stjsele heste, Sundbl.*

140; Ald£n 130. — Stefansmaend forestillede St. St—., Lloyd 110;

Hazel. IV. 17; Henriks. 10; Hofb. Nerike 205.

S. 206. Stefansmaend i folge m. helligtrekongersstjseme, hele fremstillin-

gen skyldes meddelelse fra frih. Djurklou, Orebro; jfr. samme forf.s

saertryk afTill var Hembygd: >Hvem var Staffan Stalledrang< ? Gejer,

Sv. Folkvisor II. 357.

5.210. Feje nabos staid, Hazel. IV. 17 (S. Halland). — Ride Jul, privat

meddelelse. — Valsbol, Fb. Fra H. 74.

5.211. Aske, Kr. Aim. IV. 111. 4. — Peerdesteffen, Schutze, Hoist. Idiot.

III. 200; Wolf Beitr. I. 125. — Mont i vandtrug, Mhardt. BK. I. 404;
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Lieb. Gervas. 55 anm. — okse i vandtrug, Bartsch II. 228.H86. —
Pferdetag, Mhardt. BK. I. 403; Meier S. 466.tie; Kreutzw, Der Ehst.

abergl. Gebrauche m. henvisn. t. Halthaus. Calend. medii aevi s. 144.

— Foder under £ben himmel, Liebr. Gerv. 55 m. henv. ; Wuttke nr.

78.711, kaldes >Steffanshaber<, spogende >Steffansbrot< (priv. medd.);

ZfM. I. 335. (Tirol); Kuhn W. S. II. 1 01 sis ; jfr. Mhardt BK. I. 405 ov.;

Knoop Ps. 318.86. — Belgien, RD. Belg. II. 334. — Omridt langs

sogneskel, Mhardt. BK. I. 402.

S. 212. St. Johannes Segen se Sepp, Rel. d. Deutsch. s. 25. — Stefans-

kapeller, Wh. Vlk. I. 305 (Bayern). — Schwaben, Birl. Volkst. II. 12,

jfr. Meier S. 466.«?6. — Stefans Minne, Lutolf 104. — Staffanskanna,

Ihre de Superst. hod. 33; Wolf Beitr. I. 125; Finn Magnuss. Lex.

Myth. 1053. — Sup-Steffens-dach, Kuhn W. S. II. 102.au b,; jfr. Birl.

S. II. 15 ov,: praest blev fra >Schweinmalt pa St. Stefan fort drivende

fuld hjem pa mogbor. — Belgien, RD. Belg. II. 344; Wolf Beitr. II.

92: >omnino prohibendum est omnibus ebrietatis malum et istas

conjurationes, quas faciunt per S. Stephanus (!) prohibemus, Capit.

Caroli Magni III. 10, m. henv. t. Schannat, Cone. German. I. 286; be-

svaergelse er ogsa anfort, cfr. Gr. Myth.2 1184, Jahn Opfer 273.. —
Areladning af heste, Knoop, Posen 318.34, alle dyr arelades. Panzer

II. 283.3?, forbud mod areladning 1161, >solche aderlass ... ein erger-

licher aberglauben«, jfr. Wh. Vlk. 1. 305; Wolf Beitr. I. 230.356; Kuhn
W. S. II. 101; Belgien, RD. Belg. II. 344; England, Hazl. Antiqu. I.

298 mange henv., ligesa DgF. II. 521 anm.; Suffolk Folkl. 117. —
StefTelgroschen, Sepp, Rel. d. Deutsch. 26.

S. 213. Legenden om St. Stafifan i Sverig, Afzelius Sagohafder II. 44;

Lloyd, Plagseder 108 vel sagtens efter lhre, De St. Stephano, jfr. DgF.

II. 521 anm.** 1. — Svensk legendesamling se Fornsvensk Legenda-

rium I. 291.

S. 217. Visen i Danmark, Grundtvig, Danmarks Folkeviser i Udv. (1882)

s. 354; jfr. Dsk. KTidende 1852 s. 191. 289 fig.; E. Pontoppidan, Ever-

riculum fermenti veteris s. 70; DgF. nr. 96, III. 880 fig.; Kr. II. 123

nr. 36; Djurklou: Hvem var >Staffan Stalledrangc s. 13.

S. 218. Herodes visen se DgF. nr. 96; Dsk. KT. 1852 s. 294; Hammers-
haimb, Far. Anthol. 1.39, >Rudisar vfsa<.

S. 219. Den engelske vise, Ritson, Ancient. Songs CI. II. nr. 11; Sandys

Christmas Carols s. 4; overssettelsen, Dsk. KT. 1852 s. 255, samt hos

Djurklou.

S.220. Tabt apokryfisk evangelium, DgF. III. 885 b.; Child, Ballads I.

236. VI. 502—3. — Svenske kirker, Djurklou 1. c. s. 14, Broddetorp

V.Gotland; i Skara Domkirke (privat medd.). — Legenden om den

sonderskarne hane se DgF. nr.96; 111.882 a.; Mllus. VI. 25. 69; sign,

endnu Am. Folkl. IX. 148; P. Arch. V. 77. XIV. 216; jfr. lignende

23
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motiver, Liebr. Volksk. 179.19?; Afzel. Sagoh. III. 136, senderskaren

oksc bliver levende; Hardwick Trad. 155 ned. — Freyr under Stefa-

nus' navn, DgF. II. 523 fig. — Vatnsddla S., Peters. Id. Faerd IV. 73

;

Vatnsd. k. 34.

S. 221. Hrafnkel Freysgode, s. 5.8. — Olav Tryggvesftn, Flatobog I. 401,

i Rafn Overs, af Fornm. S. X. 266 er dette trwk ej medtaget; jfr.

Grimm Myth.* 622 fig.: ... >Die Erzahlung bestatigt uns, dass dem
Freyr Pferde geheiligt wOrden*. — Odlns hest Sleipner se Petersen,

Mythologie 169; >album flectat equum*, Muller Saxo 107^. Svan-

tevits hest, Mailer Saxo 826.6. — Hellige heste i Germanien, Tacitus

Germania k. 10.

S. 222. Mannhardt, se Mannh. BK. I. 406.

DEN KRISTNE JUL

S. 225. Kalendar. Philocali, Usener Weihn. 267. 274. — Regntiden i

Paljestina. Encyclop. Britt. under Christmas (nyeste udg.).

S. 226. Saturnaliefesten , Paully Bealencyclop. under ordet. — Horats,

Fasti I. 163.

S. 227. Britannicus, Tacit. Ann. XIII. 15; Hovgaards overs. II. 110.

S. 228. Libanius, Bilfinger Julfest 43.

S.230. Jesu fedselsdato se Tille Weihn. 2; Bilfing. 7 ; Rietschel, Weihn.

5. — Daben kaldtes oplysning, Bilf. 9.

S. 232. Kristus livssolen, Bilfing. 12 fig.

S. 233. Jul lste gang fejret, Tille Weihn. s. 3. — Chrysostomus' prsediken,

Usener Weihn. 215.

S. 234. Nyarsdag stille, Fr. Nielsen, Kirkeh. I. 810 fig. — Adventsfesten,

Kurtz, Kirchengesch. § 237.4.6.

S. 235. Joakim og Anna, Protevang. k. 3. 4; Gregers. overs, s. 44.

S. 236. Forhaeng til templet, jfr. Cassel Whn. 81; Protev. k. 10.

S.237. Alnaturen stille, Protev. k. 18.

S. 238. Isais bolig, Simrock Vlksb. IV. 428. — Okse og aesd, Cassel

Whn. 163; Habak. III. 2; Legenda Aurea s. 45. — Plato's grav, Graf,

Roma I. 327. — Virgil, Ecloga IV, Meislings overs.

S. 239. Hvorlaenge bygningen star, Graf, Roma I. 322.

S. 240. Guds sons alter, Graf I. 311. 322. — Blomstrende vinranker i

Engaddin, Legenda aurea k. VI. s. 45. — Herodes' bord, den stegte

hane, legendevisen DgF. II. 518nr. 96 jfr. Sv. Jul s. 220. — Kembelinus i

Bretland, Graf I. 326 anm.

S. 241. Legenden om Afroditianus, Usener Whn. s. 38 fig.

S. 243. De hellige tre konger, Simrock Vlksb. IV. 418; Peter Volksth.

II. 197.
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S. 244. Strudsen hos Melchior, det talende barn; traeet, som loves, se

Arnas. II. 25.

S. 248. Legenden om Stefanus' fodsel, P. Arch. X. 168 (Calabr.).

S. 249. Drager i bjaerghule, Apokr. Matthfeus Ev. k. 18. — David har sagt:

Ps. 148.7 Septuaglntas overs.

S. 250. Muharaedaner, Weil, Bibl. Legenden 281.

S. 251. I Indien fortaltes. Talboys Wheeler, History of India,.London 1867 I.

461 flg. ; Wilson, Wishnu Purana V. k.3; Mannhardt, Whn. Bluthen 12.

S.253. Bojaren Kristmand, Mhardt. Whn. BlQth. 15.

S. 257. Heliand, Mhardt. Whn. Bluthen 23.

S. 259. Maria fandt ly under hesselbusk, Zs. f. Myth. 1. 327. — Sodt-

duftende blomster Marias leje, jfr. Mhardt. Whn. BlQth. 26 flg.;

>Marienflachs<, stipa, linaria urinaria: > Marie pantoffel<, Calceolus

Marise, Cypripedium, Grimm Wb.; sign. J. Tusch Plantenavne.

S. 260. Fuglekongen, Vonbun, Beitrage 111. — Edderkop spandt sit

net over Herrens krybbe, Henderson, Folkl. of the north. Counties

s. 312; Folkl. Journ. V. 89 (Cornwall). — ;Esel og ko varmer Jesus-

barn med deres &nde, Amer. Folkl. VI. 364 (Irland). — jEslet har

kors som maerke,. Amer. Folkl. VI. 264. — Tjorn og haerfugl, Wh. Vlk.

IV. 395 (Ungarn).

S.261. Risbunke, mynte, lupin, P. Arch. III. 455, IV. 474, jfr. IX. 528:

jordbaer, lupiner, rug forbandes; hor som gav skjul, velsignes; aske-

tra?er giver skjul og velsignes, at det kan brsende gront, se Rivista I.

270. VI; Folkl. VI. 93. — Legendevisen, DgF. III. 882. b. 5; den er

fundet 1900 pa Falster se Dsk. Studier I. 38 med bill.; Afzel. Sv.

Folkviser II. 360 nr.91.

S. 262. Kalevalas sang, jfr. Comparetti Kalevala s. 123 tysk overs.

S. 267. Gudbrandsdalen, Storaker Saml. 45. — Westphalen, Kuhn W. S.

II. 106.»i; Schwaben, Meier S. 468.mi.

S.268. Cdte d'Or, Tr. pop. IX. 11. — Bonde i Tyrol; Alpenburg, Al-

pens. 153.U8. 135.

S. 269. Balkanhalvoen , Tr. pop. VIII. 282. — Frankrig, Tr. pop. XVI.

12 (Dinan). — Rindende strdm standsede, Wigstr. FS. 315.M4. —
Schwaben, Busch Volksgl. 28. — Kirkeklokkerne taler, Ons Vlksl. V.

151. — Sunkne kirkers klokker ringer se Fb. Ordb. II. 131.t* a ; Kr.

Sagn. IV. 149.64i; Alpenb. Alpens. 141; Montanus I. 12.a; Wh. Volksk.

VII. 126; nyarsnat s. 127 m. m. henv.; Ons Volksk. I. 44.», V. 56, VII.

179.U dobbelt pagina; Bosquet 496 (Normandie); Rivista II. 10 (Ital.).

— Stenlover brftler, Heyl 242.66 . — Skatte blomstrer, Wuttke § 638

(Thuringen); Gr. Myth. III.
4 485 (Frk.); Urquell IV. 163 (Nedre Osterr.);

Bosquet 156 (Normandie); Tr. pop. V. 337; Melusine I. 96; jfr. PitrS

Usi IV. 192 >i mercanti< holder marked (Sicil.), — >dolmens< abner

sig og viser deres skatte, Tr. pop. VI. 726.

23*
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S. 270. Stenssetninger i Normandiet, Maury Croyances MA 31 ; jfr. Mon-

tanus I. 12 a; Bosquet 172. — Stenene drikker, Moller Fr. S. 96;

Souvestre Folkesagn fra Bretagne, s. 114 (1885). — Jomfru Maria pa

stenen, Laisnel I. 116. — Lysets flamme deler sig [Kr. Aim. IV. llO.si,

vist uaegte], brender med to luer og danser, Cav. W. I. 297, II. XVI.

75; Gaslauder 22; Ald£n 128; brander med to luer, Runa VIII. 37;

flammen deler sig i to og forsvinder j luftcn, Hofb. Ner. 211; har

glorie, Wigstr. FS. 151.484. — Lussinat forvandles vand til vin, Cav. W.
I. 186; ligesa Julenat, Sgr. VII. 73.440 (Saell). heste vandes; Hauke-

naesVU. 561, pige smager, bliver stum; Nicol. Nordl. III. 14, i baekke

og elve; RunaVIII. 37; Cav. W. II. XVI. 75; Wigstr. FS. 151.484, vand

sat i fad pa bord; Alddn 129; Kr. Sagn III. 314.ei (Villands h.); Wuttke

nr. 87; Ons Vlksl. II. 87. 8 ; Zingerle, Sitten 187.i5io (Tyrol) under

messeoffer jfr. ZfM. I. 238; Wh. Vlk. VIII. 399 (Bayern); — VII. 355

(Paznau) jfr. Peter II. 84]: — V. 416.n (Franken). Hertz Elsass 20;

Melus. IV. 353.e (Malmedy ; RD. Beige 327, ogsa lsegedom; Rochh.

Argauer S. 1. 337, jfr. s. 41 fig.; Birlinger Aus Schwab. I. 466.8 ; Grimm
Myth. III.

4 Abergl. nr.54; Kuhn WS. II. 107.a»s (Westph.); Grohm.
Abergl. 44.it» (Bdhmen); Rivista I. 378: vand bliver julenat under

messe i floder vin. vinranker bugner af druer, trseer af frugt, kilder

rinder med mselk og honning (Calabr.); Tr. pop. II. 535 (Bretagne);

Lloyd 104 >vand vin, dine ojne mine!< under arsgang; Strackerj. II.

27a. — blind; Knoop Pos. 125* — dod; Urdsbr. II. 73 — (Hildes-

heim); Wolf Beitr. II. 124.i; Schmitz Eifl. S. I. 3 — blindes, dod;

RD. Bohm. 581 >dein Kopf meinU Wolf D. Mareh. 304. i»s, person,

som drikker vandet til prove, mister liv; Busch Vlksgl. 28, >dein

Haupt mein!< (0sterr.); Vernaleken Myth. 290.it, karl far lussing;

til pige: >dein Kopf mein!< jfr. Alpens. 344.8, Peter II. 84; Alpenb.

Alpens. 242,»5o, svirebroder far hals omdrejet. — Ny&rsnat: Mhoff.

1 69.ui : >deine Augen mein!«; Bartsch II. 230.iiro — pige drukner;

Folkl. I. 212: water wine, thy eyes mine! (Engl.?); Herlein 146, —
blind; Baader 57.sss — blind jfr. 418; slgn.Tr. pop. XIV. 695. XXXII,

den, s. julenat drikker af kilden Trois Bacs bliver blind; Grimm
Myth. III.

4 Abergl. nr. 792; person bliver blind, dov el. dor; Kuhn
W. S. I. 116.116, mand, s. ser efter, far ej ro i grav; fremdeles: Busch.

Vlksgl. 130, >Wrasser Wein, alle Baume Rosmarein<; Wolf Beitr. I.

230.854 ligesa; julenat, Grohm. Sagenb. I. 262, pige far vandspand

fuld af solvpenge (B6hm.): Wh. Vlk. IV. 319, pige henter nyarsaften

>goldenes Wasser* (Ungarn): Finamore, Abruzzese 86: nyarsnat star

vand i flod stille, bliver guld, pige fik skal fuld af guld; kilde sprin-

ger med guld; den, som morgen henter vand, finder guldfisk, guld-

ring (Sydital.); Amer. Folkl. XII. 99: nyarsnat kl. 12 standser floder

og kilder fern minuter; nar de atter str6mmer, er der guldstov i
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dem (Armen.); Garnett W. I. 112, kongedag vand til guld (nygraesk);

— Nyarsnat: Sgr. III. 123.578, vand til vin i dam (Saell.); Arnas. II.

78, 0xara, bliver kl. 12 nyarsnat vand til vin. — Paskenat vand til

vin, Gr. Myth. III.
4 Abergl. nr. 54; Wuttke nr. 83; Prohle, Harzbilder

61; P. Vlk. VII. 102, VIII. 110 jfr. VI. 86 paskevand har laegedoms-

kraft; Knoop Pom. 73.i«. — St. Hansnat, vand til vin, stene til

bred, Tr. pop. VI. 192 (Languedoc). — Mortensdagsnat vand til

vin, Wolf Beitrage I. 46. — Kongenat, Wuttke nr. 79, salaenge mid-

natsklokke slar, vand til vin (Bohm.); P. Arch. XIV. 80, vand i alle

krukker bliver til vin som i Kana. — Nyarsnat: Sgr. VII. 66.875,

vand baerer flode: heldigt at vande kreaturer forst, jfr. Sgr. III. 123.678

(Saell.); Henriks. 6, flode 2den juledags morgen, Denh. Tracts II. 341,

nyarsmorgen, den, som kommer forst, far »the flower of the well<;

Dyer, Customs 17, nyarsnat efter slaget 12, den s. kommer forst til

kilde, far >the scum, cream el. flower of the well< (Skotl.), Tr. pop.

XIV. 667, den, som forst far vand julemorgen, far floden, >la creme

de l'eau*. — Endvidere julenat: Busch Volksgl. 164, vand est, laege-

dom mod feber, holder sig aret rundt (Nedre Rhin, 0vre 0sterrig);

Liebr. Gervas. 229.129. ga som den forste nyarsmorgen til brond, ofre

til den et teble el. en buket, i den tro, at vandet bliver bedre og

sundere (Frankr.); Peter II. 84, syg drikker vand, est kl. 12 julenat

af datter, helbredes; Knoop Ps. 321.66 vand est nyarsnat holder sig et

ar frisk, vaerger mod ondt; Tr. pop. XIII. 35. XXXVIII, ost kl. 12

julenat, laegedomskraefter (Luttich); Pf. Ww. 131 vand ostes Epifania

aflen, gsemtes i krukker, holdt sig aret rundt, (Chrysostomus), opr.

hedensk, skikken kristnet; Gr. Myth.' 551, ost julenat under klokke-

slagene kaldes >heilwag<. til lsegedom, jfr. III.
4 Abergl. nr. 804 s. 462;

Montanus I. 12 a.

Nar man gennemser ovenstaende henvisninger, er det klart. at de

allerfleste samler sig om jule- og nyarsnat og gor rede for vandets

vidunderlige egenskaber disse hellige naetter. Denne tankegang kan

naturlig knyttes til Herrens undergerninger ved bryllupet i Kana og

vel sagtens til et forhold endnu, at vor kongedag, den gneske kirkes

epifaniafest , fejredes som Kristi dabsdag. Man oste det ved Herrens

ddb helliggjorte vand, i begyndelsen ved nattetid, senere kongeaften

under lys af fakler. Chrysostomus siger i en praediken til 6te Januar:

>det er dagen, da Herren blev debt og da han helliggjorde vandet.

Derfor henter folk ved midnatstide vand i krukker og gemmer det i

deres huse aret rundt; thi vandet er helligt idag og der sker et

djensynligt under, da vandet ikke fordaerves, men holder sig frisk et

helt ar igennem, ja tit bade to og tre ar<. En anden af de gamle

kirkelaerere , Epifanius, mener, at Kristus er fodt d. 6te Januar, og

netop i sin fodselsstund. 30 ar senere, udforte han undergerningen
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ved bryllupet i Kana. Til bekraeftelse pa\ hvad der dengang skete,

forvandles vand. der ostes pa denne fest, til vin. I Karien. tilfojer

han, er en kilde, hvor vandet hvert ar forvandles til vin netop pa

samme tid. som tjenerne ved bryllupet oste vandet og Herren for-

vandlede det til vin. Slige erfaringer er gjorte af kristne, bade i

Lilleasien, Arabien og jEgypten. Endelig sa man saledes pa be-

givenhederne i Herrens liv, at man kaldte hans fodsel for hans ferste

abenbarelse, hans dab, kongedag, den anden og Kanabryllupet den

tredie; thi daer gjorde han begyndelsen pa sine tegn og abenbarede

sin herlighed* (Joh. II. 11). "Disse tre abenbaringer samlede kirken

til 6n fest. — Det var en gammel og almindelig skik i 0sterland, at

6te Januar var dabsdagen for dem. der optoges i kristen-kirken. En
anden dabsdag var i Vesterlandet pasketiden; thi ligesom Herren i

de dage dode, men atter rejste sig fra graven, er daben bade en af-

doen og en opstandelse til nyt liv. Fremdeles nsevnes Kristi fedsels-

fest bade i Spanien, Frankrig og England som almindelig dabstid, sa

der er tilknytningspunkter nok for en kristelig tradition til at kunne
henlsegge vandets forvandling bade til Jul og kongedag (Jfr. herom
Cassel Weihn. 125—129 m. henv. t. Chrysostomus ed. Montfaucon II.

369 (Paris 1718), aftrykt Grimm. Myth.* 552 anm.*; Epifanius ed.

Petavius I. 451, sign. Gr. Myth* 551). - Nu kommer her jo imidler-

tid et nyt trsek til. at de, som i den hellige time vil prove at ese af

vandet og nyde dets rigdom, lider skade eller mister livet. Dette

har intet med kristendom at g6re og ma saettes pa folketroens reg-

ning. Dette, og s& at vandets forvandling til vin ogsa henlsgges til

nyarsnatten, gflr in mistienksom mod denne traditions kristelige op-

rindelse. Hertil kommer endnu, at der er blevet ofret til kilder og

bronde, eller at man ved forskellige midler. ved at skyde i bronde,

kaste brsende eller stal i dem (Bartsch S. II. 243.if6i.iMs, Mechlenb.

;

Wuttke nr. 73, Brandenb., Schwaben) hindrede onde Vietter i at ode
dem, hvad let kunde ske i juletylvten. I B6hmen har pigerne kastet

resterne af maltidet juleaften i baekkene, isaer smastykker af jule-

kagerne. De plejede desuden at henlaegge i bronde eller kilder et

stykke kage (ein Stritzelstuck), halve nodder, halve tebler, ogsa vel

penge, idetdesagde; brond, her bringer jegdig dit aftensmaltid, svar

mig sa sandt, nar jeg spftrger dig!< (RD. Bdhmen 573). Fra Mahren lyder

redegdrelsen saledes : man la?gger juleaften noget af hver slags mad,
omtrent en skefuld, pa en tallerken. Nar man har spist, kastes det

altsammen i bronden med folgende ord:

>Husfaderen hilser dig,

ved mig han sender dig bud,

del, brond, med os vort festmaltid.
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giv os til gengseld rigdom af vand;

nar mennesker lider af terst,

kvaeg dem med vandet i dit vaeld!<

Grohm. Abergl. 50.su.

I 0sterrigsk-Schlesien kaster man juleaften et stykke honningkage

i brenden, for at vandet ikke skal radne (Peter II. 274). Saramesteds

ofrede Melleren mad fra sit bord til Nekken i aen, at den ikke skulde

gennembryde bans daemning (Peter II. 13). I Mecklenburg laegger

bonden julemorgen en lille selvmynt i vandtruget, for at kvaeget

skal trives (Bartsch S. II. 1180. 1185). Elsasserne laegger nyarsnat,

nar de eser vand, en friskbagt vaffel, med en tot hamp i, pa rekvferket

om brenden (Stdber, S. des Elsasses s. 298). Juleaftensdag (>Weinachts-

fasttagc) kastes i 0sterrig et aflangt bred i dammen ved huset, mellere

plejer Nikolausdagen at laegge klaeder og mad i mellestrdmmen, at

den ej skal volde dem fortreed (Jahn Opfergebr. 285, Vernaleken

Mytben 163). — Alt dette og meget foruden (jfr. Weinhold, Verehrung

der Quellen 48 fig.) kan ikke tilskrives kristelige motiver, men ma
nedvendig bunde mest i folketroens hedenske fortid, ligesom at man
juleaften fodrede elementerne, streede mel i luften, gravede mad ned

i jorden, kastede noget i brenden og noget i ilden (Tirol). Kongeaflen

lagde man i en af Tirols dale nudler pa taget; i egnen ved Salzburg

streg man solbvervsdagens aften noget gred af aftensmaden i ilden,

noget kastedes i rindende vand, andet gravedes ned i jorden, smurtes pa

planteblade, Iagdes op pa skorstenens rand og saledes prisgaves vindene

(Wuttke nr. 429 m. henv., Weinhold Quellen 56, Jahn 57, Meyer Myth.

140, Leoprecht. 101). — Dette minder om den aeldgamle kultus, som
vistes floder og kilder, vel alt vand, med offer pa hdjtidsdagene, pa

hvilke man atter ventede at flodens eller kildens str5mmende vand

ejede magiske egenskaber. Naturlig knyttes slige ofre og slig tro til

arets ferste dag eller natten fdr den, og da aret har vseret begyndt,

bade 25de December og 6teJanuar, som det nu begynder IsteJanuar,

falder det af sig selv, at folketroen har saerlig knyttet sig til disse

dage, og at den, da kristendommen i hedningelandene blev en magt,

ogsa er bleven kristnet til Frelserens sere og brugt til at forherlige

julenatten.

S. 272. Rdnnetraeet pa Island, Arnas. I 643; Maurer Isl. S. 177. — Vera-

trum, Kr. Aim. IV. 110.68, er vist nu ukendt. — Alrune, Meyer, Abergl.

212. — Bregne, Wuttke nr. 123, julenat under midnatsmessen, Tr. pop.

XI. 23 (Dauphin^). — Humle, Wuttke nr. 77, Kuhn NS. 405.iw, WS.

II. 106.8tt.ws; ZfM. I. 403.T (Elsass). — Hyld, Prohle, Harzbilder 51.—
Jeriko-rosen, Hertz Elsass. 22; ZfM. 1. 402 (sts.); Ndl. Vlk. XII. 89;

RD. Beige II. 327; Vernaleken Alpens. 344.9 ; Cesky Lid III. 41: 1547
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sattes en Jerikorose i vin, den abnede sig til juleaften efler 24 timers

forleb; 1548 forblev den uden vin lukket; 1549 sattes den i vin efter

6te Febr., men uden at abne sig; 1550 abnede den sig til Jul; Tr.

pop. VI. 36 >rose de no€l« letter fodende kvinders smaerter. — Rosen
i Elsass, ZfM. I. 402.

S.273. Mynteurten, PitrS Usi III. 114, jfr. P. Feste 456; Archivio V.

187 liv. — Nyserod, Pitre* Arch. IV. 174. — Josef af Arimathaea,

Glastonburytornen , Hazlitt-Brand III. 359; Folkl. Journ. III. 81;

GMLibr. I. 209—11; Tille Wh. 242; Ch. Notes 8, blomstrer kongedag

v. Bridgewater; Harl. & Wilkins. 20, >go considerable distances to

witness the blossoming <; Hardwick 69 i Kew-Gardens, Londons bota-

niske have; Dyer, Brit. pop. Customs 34. unge folk samles >to hear

the bursting of the buds into flowert, se fremdeles s. 457. 467. — At
Glastonbury tornen har blomstret i juletiden synes utvivlsomt. En
forfatter meddeler 2. juledag 1672: >Mr. Stainsby bragte mig idag en
hvidtjdrngren med gronne blade, smukke knopper, taette, rige klumper
af udsprungne blomster og rede baer<, Hazlitt-Brand III. 358. Trseet

er jo maske indfert fra et sydligere klima og har beholdt sin op-

rindelige blomstringstid i et koldere klima.

S. 274. Urter i kaeldere blomstrer, Vernaleken Alpens. 342; Busch Vlkgl.

27 (Nedre 0sterrig), jfr. Knoop Pos. 318. — Traeet ved Nurnberg se

Cassel Wh. 141; Tille Wh. 226 fig.; Mannhardt Germ. Myth. 469 m.
henv.; Wuttke nr. 77 (Westphal.); ZfM. 1. 106 >Drautleinsapfel<; Meyer
Abergl. 212; Eisel Sagenb. nr. 636 ved Cronswitz pa en klosterruin,

jfr. Rochh. Argauer S. I. 81.69.

S.275. Sicilien, P. Usi III. 114; Feste 456 fig. — Tysklothringen se Tr.

pop. IV. 294 m. tilherende legende. — Syriske kvinder, Folkl. IX. 5.,

jfr. M£lus. IV. 353.6, gren af frugttrae, sat i vand, blomstrer julenat,

sign, det alt anforte sted Arnas. II. 25. — Endnu kan henvises til, at

Zigojnere siger, at man julenat kan se det hellige tra?, af hvis grene

honning drypper og hvori vidunderlige fugle synger. En kaempeslange

bserer det og det nar til himlen, Ons Volksl. V. 231. — I Allahabad

skyder et tra? i et tempel pa mirakulos made blade til en bestemt dag,

Trad. pop. IV. 20.

S. 276. Dyr, kvag taler: I. Sgr. III. 154.847, dyr taler i staid en kort

stund, kongenat (Saell.); Sgr. VI I. 73.487—ss, alle dyr rejser sig i staid

kl. 12 og la?gger sig samtidig julenat (Vonsbiek, Haderslev); Tr. Lund
VII. 30, kva?g rejser sig kl. 12, julenat; Kr. IV. 372.t88, ligesa; Kr. VI.

263.ioi, hevederne falder pa knae midnatstid; ligger de ned, rejser de
sig og falder pa knee; Kr. Aim. IV. 110.63—se, alt kvaeg, uden soen,

star ret op, straekker sig, brfller, nikker tre gange til sere for Frelse-

ren, juleaften; Kr. Aim. 111.58, kreaturerne taler med hverandre, den,

som forstar hebraisk, kan tale med dem, jaften. — II. Kr. Aim. IV. 135.1.
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aeldste ko taler : »der er megen sted i halmen< ! naflen, mand tsersker om,

koer dor; Wigstr. FS. 151.486, kecr taler, den ene: >iar suiter vi ihjelc,

— den anden: >der er 13 td. rug i halmen<, bonden taerskede om.

dyrene dode. — III. Urquell VI. 44.si, dyr taler jnat, kun den, der

liar skaertorsdagsaeg hos sig, forstar deres tale (Aschaffenb.) ; Wh. Vlk,

IV. 155, kvaegets tale kan kun hores og forstas, nar man liar ni saler

under stovler og bregnelov i dem (Karnten slav.). — IV. Farligt at

udforske kvaegets hemraeligheder, Gr. Gld. M. I. 14, den, som lytter

til kvaegets tale, kastes fra vaeg til vaeg, jnat; Mhoflf. 169.m, kreaturer

taler, varsler bondes dod, nyarsnat; Wuttke nr. 77, kr. taler, varsler;

den, som horer det, dor, nar han ej er sondagsbarn, jn. (Ostpr., Bay.,

Tirol, Pfalz, Baden, Karnten); ZfM. III. 30 (Karnten) s. 336 (Salzb.). I.

287.M (Tirol), II. 423.76, kongenat; Toppen, 74, jnat; Kdhler, Volksb. 363,

kvseg varsler ulykke naften; KlosterVII. 765 bondes dod; P. Vlk. IV.

45.u bondes dod, nnat; ligesa I. 49.»s; Urdsbr. VI. 59.7; Knoop Ps.

318.164 ligesa, jnat; Vernaleken Mythen 291 ; Alpens. 342, ligesa jnat; Heyl

752. 754 jnat; Schmeller240.4ijnat; Panzerl. 224.»65Jnat; Peter II. 274 jnat

Wh. Vlk. X. 50 jnat (Gossensass); Wh. Vlk. X. 208 (Thuringen), XII.

383 (0stpr.); Haas Rugensche S. nr. 140, kvaeg taler om skjult karl,

han slar dem, de traedcr ham ihjel, nyarsnat; Trad, popul. VI. 726,

alle dyr taler under midnatsslagene, men den, som horer dem, ma
de, to fortaell. (Frankr.); Trad, popul. XIV. 662, varsler husbondes

ded (Franche Comtt*) jfr. X. 516. xu. (Frk.); Finamore Cred. abruzzesi

81, husbondes dod; far de darligt foder, taler de ondt om husbonde;

deres onde omtale er skaebnesvanger ; der skal ogsa sorges for hunde
og katte; jfr. Laisn. I. 8. 17; Tr. pop. II. 535, kvaeg taler, den, som
horer, ma do jnat (Bretagne); Tr. pop. II. 537 ej ga i staid, efter at

der er ringet til messe, kvaeg taler om husbondes dod (Poitiers); Le

Braz I.* 25; Tr. pop. X. 576. XII, husbondes dod (Ile-Vilaine), jfr. s. 527

(Armagnac); P. Arch. V. 281, ligesa i rim (Ferara). — V. Storaker

Sml. 45: dyrene skal kunne tale julekvaeld, de siger mange forunder-

lige ting Solor); hestene ligger kl. 12 pa knae i staid; i staid fodtes

Kristus jnat (Salten o. fl. st.), Storak. Hest 3; Bergh 1.65, kat og hund

staengtes inde i fjos, kreaturerne fik maele ; det var ikke bra at mnsker

horte deres tale, derfor matte tjenestejenter jnat ligge i stuen; Nicol.

Nordl. III. 14, kreaturerne talte forstaeligt for mennesker jnat; Nicol.

Nordl. IV. 10, husdyr taler sammen; de far igen den gave, som alle

gudskabte ting engang har haft, men har mistet ved menneskets synd,

jfr. Graf Miti I. 70; Runa VIII. 37, kreaturer taler om, hvorledes de

har haft det aret igennem, jnat; Wigstr. FS. 151.484, alle dyr i staid

ogbasknaeler kl. 12 jnat; Amins. VIII. 84, dyrene ser >i syne<, og kan

tale, om man siger dem, at det er juleaften ; Wuttke nr. 75, kvaeg og

heste samtaler, spar, nyarsnat (N.Tyskl., 0stpr., Voigtl., Baden); >store
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nyarsnat* o: 6te Januar (Tirol); jfr. Wolf BeitrSge II, 126; Weinh. Vlk.

I. 218, dede (Geister) samtaler m.kreaturer; kvaeg, far, heste samtaler ind-

byrdes, under midnatsmessen hores (tyaevle i samtale raed kvaeg (Steirm.),

Zingerle Sitten 187.i6»9, kvaeg taler, jn. ; Wh. Vlk. VIII. 400, kvaeg talcr, da

alle er til midnatsmesse, har ingen hort det, jn. (Bayern); Busch. Vlkgl. 28,

kvaeg i staid, vildt i skov beder (Schwab.); koer taler jn. (Karnt.

Tirol); Wh. Vlk. IV. 314 (Ungarn); Wolf Beitr. I. 120, i alle germ,

lande rejser kvaeg s., taler jn. ; Strackerj. II. 27, alt kvaeg enten ligger

el. star op jn.; Meier S. 462.tor, kvaeg knaeler, beder (Schwab.) jn., jfr.

M*lus. IV. 353 (Malm*dy); Ons Vlksl. VIII.202, kvaeg rejser s.kl. 12, star

lidt, laegger sig s&, jnat; Gr. Myth. III.
4

485.it, heste, koer, okser, tyre,

a?sler taler, klager over deres herrers behandling eller roser ham fra

kl. slar 12 nat til middag juledag (Frankr.), Bosquet 221 ; Tr. pop.

IX. 582.87 (Frk.) jfr. VIII. 612; Souvest. Folkes. fra Bretagne 109, aesel

taler jn.; RD. Beige, II. 327, dyr knaeler jn.; Tr. pop. II. 535 intet

dyr sover jn.; kun menneske, tudse, ravn sover (Bretagne); Tr. pop.

XI. 21. 23, keerne loser deres band selv og taler; under midnatsmesse

(Frk.), jfr. P. Arch. V. 522, fiskene taler paskedag, jfr. Haas, Rug. S.

nr. 140 midnat i nyarsnat lesnes dyrenes band, de gik frit omkr. ; Rivista

I. 378 dyr taler jnat (Albanesiske Kolonier, Calabr.); Rivista I. 618

(Salent.) dyr taler, jnat; Pitre* Usi 111.303, man siger, at dyr taler jule-

nat i deres oprindelige. nu tabte, sprog, hvad ingen horer el. ma hare

;

Finamore, Credenze Abruzz. 80, alle slags dyr taler sm. jnat, for

Kristus talte alle dyr, men er siden blevne stumme og det er et

mirakel, at de taler jn.. andre steder kongenat; Finamore, Credenze

Abruzz. s. 81, i Herrens fedselsstund knaeler aesler, spidserne af

oksernes horn lyser, alle knaeler de; Rivista II. 136 kongenat taler dyr

(Piazenza); Pitrl Arch. III. 513 jfr. Placucci Usi della Romagna 122.9

taler kongenat; Folkl.X.177, dyrene har forstand, kan vidne om god

el. slet behandling nyarsnat, de fodres derfor godt nyarsaftensdag

(Sporader). — VI. Folkl. Journ. III. 186, farene taler sammen pa mar-

ken, vender deres hoveder mod ost og bojer dem, som hyrdernes far

i Betlehem, de g6r det gl. jdagsnat (kongenat), vidnesbyrd om, at det

er den rette jnat (Cornw.), jfr. Ons Vlks. IX. 200, far knaeler for

crucifix; GML. 1. 35, okser knaeler gl. jdagsnat; Yorksh. Folkl. 278

jn.; s. 75 St. Stephans a ften knaeler okser; Henderson 311 jn.; Harl.

& Wilkins. 253 jnat jfr. s. 20 gl. jdagsnat; Folkl. V. 337, >all the oxen

stand up & low< (Berksh.); Ch. Notes 175 >low & kneel <: Folkl. Journ.

IV. 123, kva?g p& mark, i staid rejser sig op, vender deres ansigter

mod ost, knaeler gl. jdag, kongedag (Cornwall); Bergen, Anim. Plant.

Lore 92.1088—86, alt kvaeg knaeler i Herrens fedselstime, aim. holder

man oje med dyrene (Massachusetts.); de knaeler gl. jnat. og beder : >a cold

winter, a warm spring, a bloody summer & a new king! (Neger);
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haner galer hver time julenat (Ohio); Amer. Folkl. III. 202, XI. 12

kvaeg knaeler og letter deres hoved i bon (Neger) ; Sandys, Christmastide

34, man kan se far ga i procession til minde om det gode budskab

til hyrderne; s. 33, hver juledags morgen sas en stor laks i floden,

den kunde gribes og tages op, men det vilde have vaeret den stdrste

ugudelighed at have fanget den (Monmouthsh.); Sandys Chr.34: Howison,

i Sketches from Upper Canada, fortseller at han julenat i maneskin

medte en Indianer, der lydlost sneg sig afsted og vinkede til den frem-

raede, at han skulde vsere stille: >me watch to see the deer kneel,

this is Christmas night, and all the deer fall upon their knees to

the Great Spirit & look up.

S.278. Okser som trakdyr v. jordefaerd, Hehn8 Kulturpflanzen 38; Tr.

pop. X. 527.

S. 279. Biernes julesang, Kr. IV. 372.sss, bierne snurrer julenat kl. 12,

jfr. Kr. IX. 174; Ons Volksl. I. 45.is, IV. 88, de synger julenat kl. 12,

folk gar ud at here pa dem (Belgien); jfr. Henderson 311 (N. Engl.);

Trad, popul. XIV. 662 (Franche-Comt6) : flyver ud og synger; Yorksh.

Folkl. 274, de synger den gl. jn.; Harl. & Wilkins. 253, de synger

Salme 100.
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ALLESJiELESTlDEN 1

Indledning — Maltid for de dede — Japan, Kina, Zunjier, Veda-

folket, Perser, Graeker, Romer— Hedenskab og Kristendom — Alle-

helgensfest, Allesjaelesdag — Barnet fra Bristol — Folketro, kriste-

lig festskik, de levende — De dedes sangere og kirketjenesten —
De dede, skaersild og ildens pine — Sjaele, tudser, isens pine, skatte-

vogtere, >Klammerne< — De dede allesjielesnat — Jean Lemaltre —
Mellerejsen — De dedes beseg i hjemraene — Tarekrukken — Sjae-

lene pa havet — Allehelgensnat pa Sicilien — De dedes messe,

gudstjeneste ; spegelsepraestens messe — Tiggeren Johannes — Beseg

ved gravene.

GAMMELNORDISK JUL 81

Midvintersblot — Gildeshal — Offer til grede og arsvaekst — Gaeste-

bud — Lefter — Natten er de dedes dag — Arets merke tid er

Troldes og Vaetters tid — Spakvinder.

DANSK JUL 103

Thomasdagen — Julearbejder — Jul i bondegarden, i praestegarden

— lste juledag — 2den juledag.

NORSK JUL 137

Julearbejder — Juleneg — Bad — Julebord — Julebalm — Kap-

kersel fra kirke — Torsten Norendal — Bolla-Ola — Dedningeho-

vedet — Den dede sora gaest.

SVENSK JUL 163

Legender om den Hellige Lucia - Julearbejder — Huset pyntes —
>Bonaderc — >Dopparedag< — Julehalm — Badning — Julebordet —
Gredrim — Juleskik i Skane, Smaland, hos Uunarboer, i pra?ste-

hjemraet, hos Ejbofolket, i Stockholm, >Julklapp«, Landsbygder,

Non-land — Stefansridt, kapridt fra kirke — St. Staffan, Helsinge-

lands apostel, legender, St. Stefan og Freyr.
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KRISTNE JUL 223

Saturnaliefesten — Nar er Jesus fedt? — Den 25 December, sol-

livervsdagen — Juleevangeliet — Legender om Marie og Jesu Fodsel

— De Hellige-tre-Konger — Flugten til iEgypten — Muhamedanske,

lndiske legender, valakkiske julesange, >Heliand« — Dyr og planter

skjuler eller forrader Jesus — Legendeviscn om ssedemanden —
Kalevala — Julenattens syner — Naturen hylder Frelseren, Glaston-

bury tornen — Dyrene tilbeder.

HVORLEDES MAN HOLDER JUL 281

Stockholm — Norrlandsbilleder — Jul i Amerika — Sven Hedins

jul — Fr. Nansens jul — Jul ved Koreakysten — Ved juletid i Gr6n-

land — Da Tyskerne belejrede Paris — Jul i Paris under belejringen

— Jul i Konstantinopel — En missionaers jul i Kina — Fra Sibe-

rien — Jul pa et amerikansk krigsskib — Jul i Forbedringshuset —
Jodisk jul — Den ensommes jul.
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